Návštěvní řád dětského hřiště
Skatepark Turnov
Tento návštěvní řád stanovuje podmínky bezpečného a nezávadného provozu Dětského hřiště –
skateparku v areálu Maškovy zahrady v Turnově, dále jen „skatepark“. Slouží k zajišťování pořádku, bezpečnosti i
ochrany zdraví návštěvníků skateparku a jeho okolí.
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Článek I.
Vstup do prostor skateparku
Vstup do prostor skateparku je povolen veřejnosti a všem dalším uživatelům pouze v době provozu.
Provoz skateparku je vyhrazen pro tréninky, soutěže a pro různé sportovní akce. Doba provozu je každý den od
9:00 do 22:00. Větší organizované akce je nutné hlásit vedení areálu minimálně týden dopředu.
Vstupné do skateparku se nevybírá.
Osoby mladší 15 let mohou do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
Návštěvníci skateparku jsou povinni se podřídit pokynům pořadatelů či pracovníkům provozovatele. Pořadatel
musí být vždy viditelně označen.
Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít areál po objednané celodenní akce.
Skatepark je omezen na max. 30 osob, a to max. 8 osob na jedné plošině, současně jedoucích max. 5 osob.

Článek II.
Vyloučení ze vstupu do prostor skateparku
Ze vstupu do skateparku se vylučují všechny osoby, které jsou opilé nebo podnapilé.
Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm i s předměty, které ohrožují bezpečnost návštěvníků areálu a majetek
skateparku.
Vyloučeny z prostor skateparku budou osoby, které porušují zákaz kouření a tento provozní řád.
Vyloučeny z dalšího pobytu ve skateparku budou osoby, které prokazatelně ruší pořádek, ohrožují zdraví
sportovců nebo ostatních návštěvníků. Vyloučeny budou i osoby za nesportovní chování.
Vyloučeny budou rovněž osoby, které ničí skatepark nebo manipulují s technickým zařízením skateparku.

Článek III.
Provozní pokyny
V prostoru skateparku je povolena jízda na skateboardu, in-line bruslích, koloběžkách a BMX kolech. BMX kolo
musí být vybaveno plastovými záslepkami na stupačkách a řídítkách.
Ostatní freestyle prostředky jako horské kolo, poloboty apod. je možné používat pouze na žádost a po dohodě
s provozovatelem.
Osoby mladší 15 let jsou povinny při jízdě používat přilbu, chrániče loktů, kolen i zápěstí. Osoby mladší 18 let
jsou povinny používat při jízdě minimálně ochrannou přilbu. Osoby do 18 let bez ochranné přilby nebudou mít
přístup do skateparku povolen. Všem osobám, které využívají skatepark, se důrazně doporučuje používat
osobní ochranné prostředky.
Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu sobě,
provozovateli ani nikomu jinému.
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V případě zjištění závady na překážkách, či jiné závady v prostoru skateparku jsou návštěvníci povinni tuto
skutečnost bezodkladně oznámit provozovateli skateparku.
Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení skateparku.
Uživatelé i návštěvníci skateparku jsou povinni dodržovat pořádek ve všech prostorech skateparku a dodržovat
další pokyny provozovatele a pořadatele.
Uživatelé i návštěvníci skateparku jsou povinni nahradit případné škody a ztráty, které byly jejich vinou
způsobeny na zařízení skateparku nebo majetku ostatních návštěvníků.
Při nenadálé indispozici nebo v případě úrazu je na pokladně koupaliště či zimního stadionu lékárnička první
pomoci a je možné odsud zavolat RZS. V době letního provozu může poskytnout první pomoc i plavčík
z koupaliště.
Toalety jsou umístěny u vstupu do venkovního koupaliště!
Nalezené předměty se odevzdávají v pokladně koupaliště či v pokladně zimního stadionu nebo pořadateli,
který zajistí jejich uschování.
Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním návštěvního řádu, jakož i pokynů
odpovědných zaměstnanců, nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
Při pohybu v areálu Maškovy zahrady je nutné dbát zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti k ostatním uživatelům
areálu. Obzvláště pak v na in-line dráze, parkovištích a před vstupem na koupaliště a zimní stadion.

Článek IV.
Ve skateparku je zakázáno
Vstupovat osobám v podnapilém nebo jinak ovlivněném stavu.
Vnášet a konzumovat alkoholické nápoje.
Vnášet a užívat omamné a psychotropní látky.
Ve skateparku je zakázáno kouřit ve všech prostorách, kouření je povolené mimo objekt na místě k tomu
určeném. Informace u správce.
Vstup s jakoukoliv zbraní nebo ostrými předměty.
Vnášet sklo.
Cíleně poškozovat plochu, překážky nebo vybavení skateparku.
Rozdělávat oheň a používat pyrotechnické pomůcky.
Vstupovat na plochu skateparku s předměty, které by nějak ohrozily zdraví, či bezpečnost ostatních osob
Do areálu skateparku platí zákaz vstupu psů a dalších zvířat.
Divákům se zakazuje vstupovat do prostoru překážkové plochy a odkládat tam osobní věci (batohy, oblečení
apod.)
Každý návštěvník skateparku je povinen dodržovat tento návštěvní řád a dbát pokynů pověřených osob
provozovatele areálu. Ten, kdo řád poruší, může být vyveden z areálu, neopustí-li areál na základě výzvy
pověřené osoby, bude vyveden za účasti Městské policie či Policie ČR.

Článek V.
Všeobecné pokyny
Každá osoba ve skateparku se pohybuje na vlastní nebezpečí.
Uživatelé skateparku jsou plně zodpovědní za všechny úrazy, škody, které způsobí sobě, provozovateli nebo
někomu jinému a jsou povinni tyto skutečnosti bezodkladně hlásit pověřené osobě skateparku.
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Provozovatel je oprávněn tento návštěvní řád jednostranně doplňovat nebo upravovat.
Každý uživatel je povinen se seznámit s tímto návštěvním řádem.

V Turnově dne 1. května 2019
Provozovatel: Městská sportovní Turnov, s.r.o.

Ing. Vladimír Křapka
jednatel společnosti

Ing. Tomáš Špinka
vedoucí areálu
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