Provozní řád
SKATE PARKU na víceúčelovém Hřišti Za Valem
1) Skate park (dále SP) je určen především pro mládež starší 15 let. Osoby se pohybují v
SP na vlastní nebezpečí!
2) Děti ve věku 6 až 15 let mohou zařízení využívat výhradně v doprovodu rodičů, nebo
osoby pověřené rodiči, starší 18 let.
3) Dětem do 6 let věku je vstup na SP přísně zakázán.
4) Provozní doba: 1. dubna – 30. září 8,00 – 22.00; 1. října – 31. března 8,00 – 18.00,
v případě sněhu a nepříznivého počasí je vstup do SP zakázán!
5) Každý návštěvník SP je povinen seznámit se a dodržovat ustanovení provozního řádu
SP a dbát pokynů provozovatele (Městys Nehvizdy). Každý návštěvník SP je rovněž
povinen seznámit se a dodržovat pravidla celého víceúčelového sportovního areálu
Hřiště Za Valem (VSH), který je umístěn u vchodů do areálu VSH!
6) SP je možné používat za přítomnosti minimálně 2 osob, z nichž pouze 1 osoba může
provádět jízdu v SP.
7) SP je určen pouze pro jízdu na skateboardu, bruslích, koloběžkách a speciálně
upravených kolech určených pro jízdu ve SP (SP není určen pro silniční kola).
8) Každý aktivní účastník mladší 15 let musí bezpodmínečně používat při jízdě v SP
ochranné pomůcky (helma, chrániče kolen a loktů, ideálně též zápěstí a dlaní).
9) Kolo a koloběžka musí být vybaveny plastovými koncovkami na řídítkách, v případě
namontovaných pegů musí být tyto opatřeny plastovou koncovkou.
10) Při jízdě v bowlu je podmínkou použít helmu pro všechny věkové kategorie!
11) Na sportovní plochu i překážky je vstup povolen pouze aktivním uživatelům.
12) Za jakoukoliv škodu na zdraví nebo na věcech nenese provozovatel odpovědnost.
13) V celém prostoru SP je zakázáno:
− jakýmkoliv způsobem zasahovat do jízdy nebo triků ostatních jezdců
− jezdit v případě deště, sněžení a mrazu, mokrého, zmrzlého, vlhkého
povrchu překážek, za tmy a v čase snížené viditelnosti
− kdekoliv v SP odkládat oblečení nebo jiné věci
− donášet, přenášet či instalovat nové překážky nebo další předměty!
14) V případě zjištění závady na překážkách či jiné závady v SP jsou uživatelé povinni tuto
skutečnost neprodleně ohlásit provozovateli.
15) V případě nedodržování provozního řádu budou uživatele z SP vykázáni a hrozí jim
sankce až 15 000 Kč.
16) Provozní řád SP byl schválen zastupitelstvem městyse Nehvizdy.
17) Překážky vyrobila a dodala firma MYSTIC CONSTRUCTIONS SPOL. S R.O., ŘÍMSKÁ 26,
PRAHA 2, 120 00, WWW.SKATEPARKY.CZ.
18) Jednotlivé překážky jsou opatřeny certifikátem TÜV, splňují všechna bezpečnostní a
technická kritéria platná pro Evropskou unii.
19) Důležitá telefonní čísla: Záchranná služba: 155; Policie ČR: 158; Hasiči: 150
Obecní policie Šestajovice: 725 378 590, 725 378 591
Provozovatel: Úřad městyse Nehvizdy, Pražská 255, Nehvizdy, 724191245, 326992523

