
PARKOUROVÉ SPORTOVI�TÌ � Park Rovniny
INFORMACE PRO U�IVATELE:

Nacházíte se ve sportovním areálu navr�eném speciálnì pro parkourové
vyu�ítí mláde�í a dospìlými.

POZOR: TOTO NENÍ DÌTSKÉ HØI�TÌ!
Dbejte zvý�ené opatrnosti pøi pohybu na plo�e høi�tì i na samotných pøeká�kách.
Zkoordinujte svou aktivitu s ostatními u�ivateli tak, aby nedo�lo ke srá�kám a nepøedvídatelným
situacím. Pøi nízkých teplotách pry�ový povrch netlumí dostateènì pád, høi�tì proto u�ívejte
jen pøi teplotách nad + 3°C. U�ívání zaøízení je na vlastní riziko.
Pouèení o bezpeèném a vhodném vyu�ití vám poskytne
Parkour CZ o.s., www.parkour.cz

PROVOZNÍ ŘÁD:
 plochy høi�tì slou�í ke sportovnímu a rekreaènímu úèelu, je zde povoleno provozovat pouze   èinnosti,

pro nì� je høi�tì konstrukènì a stavebnì uzpùsobeno,
 ka�dý u�ivatel je povinen pøed pou�itím zkontrolovat stav z hlediska mo�ného nebezpeèí úrazu,

 u�ivatelé jsou povinni dodr�ovat èistotu a poøádek,
 vstup na høi�tì je osobám do 15 let povolen jen v pøítomnosti dospìlé osoby,

která odpovídá za  bezpeènost a poøádek na høi�ti, kontroluje stav høi�tì a jeho zaøízení z hlediska bezpeènosti u�ivatelù,
 høi�tì nepou�ívejte, pokud je povrch terénu høi�tì kluzký,

 zákaz kouøení a konzumace alkoholických nápojù,
 zákaz vstupu podnapilých osob a osob pod vlivem návykových látek,

 zákaz vstupu se zvíøaty,
 zákaz vjí�dìt na plochy høi�tì jízdními koly a motorovými vozidly,

 zákaz vná�et na plochy høi�tì jídlo a pití, a to zejména ve sklenìných nebo jiných rozbitných nádobách, které tvoøí støepy,
 pøi provozování pohybových aktivit je u�ivatelùm høi�tì zakázána konzumace nápojù a potravin z dùvodu nebezpeèí jejich vdechnutí,

 v�ichni u�ivatelé sportovního høi�tì jsou povinni dodr�ovat pravidla uvedená v provozním øádu 
a chovat se v�dy tak, aby nebyla ohro�ena bezpeènost jejich vlastní ani jiných u�ivatelù

a nebylo jakýmkoli zpùsobem po�kozováno nebo neúmìrnì opotøebováváno zaøízení høi�tì,
 v pøípadì úrazu nebo zji�tìných po�kození a závad na zaøízení toto prosím neprodlenì oznamte provozovateli høi�tì,

 úmyslné po�kození høi�tì bude pøedepsáno k náhradì.

PROVOZOVATEL: TS Hluèín s.r.o.                                                                                        Kontakt: 595 043 591
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