NÁVŠTĚVNÍ
skateboardového

ŘÁD

areálu

Kopřivnice

Vážení návštěvníci, tento areál byl vybudován nemalými prostředky města Kopřivnice a
je Vám dáván k dispozici k využití Vašeho volného času. Pro zpříjemnění Vašeho pobytu i
pobytu dalších návštěvníků, Vás žádáme o dodržování tohoto návštěvního řádu.

VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !
PROVOZNÍ DOBA
pondělí - neděle:
duben - srpen od 9.00 hod. do 20.00 hod.
září

od 9.00 hod. do 19.00 hod.

říjen

od 9.00 hod. do 16.30 hod.

listopad

od 9.00 hod. do 16.00 hod.

V případě konání sportovních akcí v areálu letního stadionu je areál uzavřen!

Mimo provozní dobu areálu je vstup do areálu zakázán!
Za deště, za mokra a pokud jsou překážky či asfalt vlhký nebo
namrzlý, platí zákaz vstupu na překážky a skatepark je uzavřen!
Vybavení areálu je pravidelně kontrolováno dle platných norem a předpisů!

-

-

-

V AREÁLU JE POVOLENO:
Využívat asfaltové plochy a vybavení hřiště k jízdě pouze na skateboardech, in-line
bruslích a freestylových BMX kolech a freestyle koloběžkách. Kromě těchto sportů
jsou všechny ostatní v areálu zakázány. Kola, koloběžky, skateboardy i brusle musí
být v dokonalém technickém stavu. Kola i koloběžky musí mít záslepky řídítek,
stupačky nesmí mít ostré hrany
Jízda na překážkách je povolena pouze s řádně nasazenými ochrannými
prostředky.
Řádně nasazená přilba je povinná!
Děti do 10 let mají zákaz používat skatepark bez dozoru osob ve věku nad
18 let
Všichni uživatelé jsou povinni chovat se k ostatním sportovcům ve skateparku
ohleduplně a s respektem. Zodpovídají rovněž za své sportovní náčiní tak, aby
nezranilo ostatní. Pro bezpečný provoz je maximální počet jezdců stojících na
překážkách 6, současně jedoucích maximálně 3.
Trénink v parku je povolen za účasti minimálně 2 sportovců z důvodu
poskytnutí první pomoci při úrazu
V případě zjištění závady na překážkách, či jiné závady v prostoru skateparku, jsou
návštěvníci povinni tuto závadu neprodleně nahlásit provozovateli
Vstupem do skateparku návštěvník souhlasí s dodržováním návštěvního řádu a že se
s jeho obsahem řádně seznámil

V AREÁLU PLATÍ ZÁKAZ:
-

Poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení areálu (v případě
poškození nebo ničení bude na viníkovi vymáhána náhrada škody).
Přemísťování zařízení a vybavení areálu bez souhlasu správce areálu nebo jeho
pověřeného zástupce.
Užívat zařízení v případě, že je zřetelně vidět jeho poškození, nebo je-li závada na
zařízení viditelně označena.
Používat herní zařízení k jiným účelům a jiným způsobem, než ke kterým jsou
určena.
Kouření, konzumace alkoholických nápojů a omamných látek.
Stanovat a nocovat v areálu.
Jízdy na motorových vozidlech. (Výjimku tvoří vozidla určená pro údržbu areálu,
dřevin a opravy zařízení a vybavení areálu).
Rozdělávat oheň a manipulovat s otevřeným ohněm.
Přísný zákaz přelézání oplocení.
Vstupu se zvířaty.

Správce areálu:
Správa sportovišť Kopřivnice
Masarykovo nám. 540
742 21 Kopřivnice
Odpovědný pracovník za areál: Otakar Marák, tel. 734 528 194

Hasiči

Záchranná
služba

Městská
policie

Tel.

Tel.
150

Policie

Tel.
155

158

Tel.
156

- Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky areálu a lidi, kteří se v areálu
zdržují.
- Na dodržování tohoto Návštěvního řádu dohlíží správce areálu a Městská policie
Kopřivnice.
Dovybavení areálu proběhlo díky projektu „Realizace
místní Agendy 21 v Kopřivnici aneb Kolo kolem Kopru“
financovaného z Revolvingového fondu MŽP.

