Provozní řád skate/bike parku
Vstup do parku na vlastní nebezpečí (platí i pro diváky)!


Děti do 10 let mají zakázáno používat park bez dozoru osob ve věku nad 18 let !



Do parku je přísný zákaz vstupu bez helmy. Platí pro všechny sporty, neboť je zde nebezpečí
nejen pádu, ale i nechtěné srážky s jiným uživatelem parku. Cyklistům se doporučují
rukavice.



Provozní doba parku je v období duben až září od 9.00 do 21.00 hod, v období říjen až
březen od 10.00 do 19.00 hod



Kromě Freestyle BMX, Skateboardingu a In-line bruslení jsou v parku přísně zakázány
všechny ostatní sporty a jiné aktivity ! Kola bmx, skateboardy i brusle musí být v dokonalém
technickém stavu. Kola musí mít záslepky řidítek, stupačky nesmí mít ostré hrany.



Do parku je zákaz vstupu se zvířaty!



V parku je přísný zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm, požívání
alkoholických nápojů a jiných omamných látek!



Zákaz malování a vylepování plakátů na překážky a okolí parku !



Udržujte pořádek a odpadky odkládejte na vyhrazené místo !



Za deště, za mokra, a pokud jsou překážky či asfalt vlhký či namrzlý, platí zákaz
vstupu na překážky a park je uzavřen!



Všichni uživatelé jsou povinni chovat se k ostatním sportovcům v parku ohleduplně a
s respektem. Zodpovídají rovněž za své skateboardy či kola tak , aby při jejich odlétnutí
mimo park nebo překážku nedošlo ke zranění ostatních osob. Pro bezpečný provoz je
maximální počet jezdců stojících na překážkách 15 , současně jedoucích pak maximálně 3.



Trénink v parku je povolen za účasti minimálně 2 sportovců z důvodu poskytnutí první
pomoci při úrazu !

Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele. Porušení tohoto
provozního řádu se postihuje podle obecných předpisů. Pokud se setkáte s poškozením vybavení
hřiště kontaktujte správu sportovišť na tel. 774 938 758.
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