NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PLOCH
AREÁLU DOPRAVNÍ VÝCHOVY
RIVIÉRA
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Návštěvní řád určuje podmínky bezpečného provozu v Areálu dopravní výchovy Riviéra dále
také jen „ADV“ nebo „areál“ a musí být všemi návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

OTEVÍRACÍ DOBA
Po–Ne 07:00–22:00

1. Provozovatelem areálu je společnost STAREZ - SPORT, a.s.
2. Areál je návštěvníkům přístupný denně od 7,00 do 22,00 hod.
Každý návštěvník areálu je povinen seznámit se s tímto návštěvním řádem. Návštěvní řád
slouží k dodržování platných předpisů, k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků a musí být
bezpodmínečně dodržován.
Návštěvní řád in-line dráhy je umístěn u vstupu do areálu a dále na webových stránkách
provozovatele: starez.cz.
Návštěvní řád dopravního hřiště je umístěn v budově zázemí dopravního hřiště a na
webových stránkách provozovatele dopravního hřiště, kterým je Městská policie Brno:
www.dopravnihristebrno.cz/o-nas/provozni-rad/
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Návštěvní řád dětského hřiště je umístěn u herních prvků.
Návštěvní řád workoutového hřiště je umístěn u workoutového hřiště a dále na webových
stránkách provozovatele: starez.cz.
V AREÁLU JE ZAKÁZÁNO:
vjezd motorovým i jiným vozidlům. Výjimku tvoří vozidla s povolením MP nebo správce
areálu a vozidla určená pro údržbu.
venčení psů. Se psy je možno přes areál pouze procházet po nezbytně nutnou dobu.
V případě průchodu se psem přes areál musí být pes veden na vodítku s nasazeným
náhubkem. Výjimku mají vodící a služební psi.
jízdy na Segway a jiném samovyvažovacím zařízení
jízdy na elektrické koloběžce
nocovat

PROVOZOVATEL
STAREZ - SPORT, a.s.
Křídlovická 911/34
603 00 Brno
IČ: 269 32 211
DIČ: CZ269 32 211

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Radek Toman
vedoucí střediska

rozdělávat oheň a manipulovat s otevřeným ohněm
znečišťovat areál odpadky a sprejerskými nápisy, k uložení odpadků jsou určeny
odpadkové koše.
poškozovat vybavení a veřejnou zeleň (stromy, keře, trávníky,…).
kouřit, užívat alkoholické nápoje jakož i jakékoliv jiné omamné látky. Výjimky ze zákazu
požívání alkoholu (např. v případě konání akcí) jsou možné (vyjma dopravního hřiště a inline dráhy) po předchozím projednání a schválení provozovatelem ADV. Bližší podmínky
jsou stanoveny v Podmínkách pro konání akcí.
NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN:
respektovat návštěvní řád a pokyny odpovědných zaměstnanců provozovatele,

Se stížnostmi,
oznámeními nebo
podněty se obracejte
přímo na provozovatele společnost
STAREZ – SPORT, a. s.,
na vedoucího střediska
nebo na osoby zajišťující
provoz v areálu.

chovat se slušně a ukázněně tak, aby svým chováním neobtěžoval a neohrožoval ostatní
ani sám sebe,
dodržovat čistotu a pořádek.

Tento návštěvní řád

Každý, kdo způsobí poškození, zničení a znečištění areálu, je povinen provozovateli uhradit
vniklou škodu. Za odložené věci a jízdní kola provozovatel neodpovídá!!!

nabývá účinnosti

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Návštěvní řád je závazný pro všechny osoby nacházející se v areálu.
2. Z areálu bude vykázána každá osoba, která přes napomenutí nebude dodržovat
ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků
provozovatele nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li tato osoba areál
na vyzvání, v takovém případě může odpovědný pracovník provozovatele požádat
o zakročení příslušníka Městské policie nebo Policie ČR.

dne 1. 11. 2021

