PROVOZNÍ ŘÁD PUMPTRACKU
POZOR, nebezpečí úrazu!
Každý uživatel pumptracku je povinen se před započetím jízdy seznámit s provozním řádem a ten
dodržovat.
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Pumptrack je určen pro jízdu na kolech, longboardech, kolečkových bruslích a koloběžkách v bezvadném
technickém stavu.
Užívání pumptracku je na vlastní nebezpečí. Uživatelé musí jízdu přizpůsobit svým schopnostem.
Za osoby mladší 18 let odpovídají jejich zákonní zástupci.
Každý uživatel pumptracku je při jízdě povinen mít přilbu. Další ochranné prostředky jsou doporučeny.
Zákaz chůze a vstupování na dráhu v době jízdy ostatních uživatelů.
V areálu pumptracku platí přísný zákaz kouření, vnášení alkoholu, skleněných dóz a láhví, a dále jiných
nebezpečných předmětů. Zákaz jízdy a vstup do areálu pumptracku pod vlivem alkoholu a jiných
omamných látek.
Zákaz jízdy na veškerých motorových a elektrovozidlech (motorka, motokára, motocykl, auto, čtyřkolka...).
Osoby, které jakýmkoliv způsobem budou ostatním uživatelům dráhy překážet nebo ohrožovat jejich
bezpečí, budou z areálu pumptracku okamžitě vykázané.
Škody na majetku nebo na zdraví způsobené v důsledku využívání pumptracku jsou spojené se sportovním
rizikem. Správce nebo provozovatel pumptracku není zodpovědný za škody na majetku nebo na zdraví
vzniklé v důsledku amatérského nebo závodního sportování.
Pumptrack smí být používán pouze k určeným účelům. V případě zjištění jakékoliv závady na pumptracku
okamžitě přerušte jízdu a neodkladně ji nahlaste majiteli nebo provozovateli. Tímto způsobem dbáte na
zdraví a bezpečí vaše i ostatních uživatelů.
Pumptrack nesmí být užíván:
a) za špatných povětrnostních podmínek,
b) je-li povrch mokrý, nebo znečištěný,
c) ve tmě, za šera nebo při špatném osvětlení,
d) pokud je poškozen,
e) pokud je nekompletní,
f) pokud je uzavřený.
Jezdi ve směru jízdy. Nejezdíš tady jenom ty – pamatuj na ostatní uživatele pumptracku.
Zákaz salt, skoků a točivých triků!
Nepřeceňuj své možnosti a dovednosti.

VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
NOUZOVÉ VOLÁNÍ:
Integrovaný záchranný systém: 112
Hasičský záchranný sbor ČR: 150
Zdravotnická záchranná služba ČR: 155
Policie ČR: 158
Provozovatel:

KV CITY CENTRUM, s.r.o., Moskevská 21, 360 01 K. Vary, IČ: 62583131
odpovědná osoba: Ján Lovas, tel: 770 199 503

