
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Návštěvní řád určuje podmínky bezpečného provozu in-line dráhy v Areálu dopravní výchovy Riviéra a musí být všemi návštěvníky
bezpodmínečně dodržován.
Provozovatelem in-line dráhy je společnost STAREZ - SPORT, a.s.
In-line dráha je návštěvníkům přístupná v určených provozních hodinách v závislosti na počasí.

VSTUP NA IN-LINE DRÁHU

PROVOZNÍ POKYNY PRO BRUSLAŘE

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
IN-LINE DRÁHY V AREÁLU
DOPRAVNÍ VÝCHOVY RIVIÉRA

OTEVÍRACÍ DOBA
Vstup na in-line dráhu je
povolen pouze v určené
provozní době:
od 1. 4. do 31. 10.
V období od 1. 11. do 31. 3. je
in-line dráha pro veřejnost
uzavřena.

UPOZORNĚNÍ

děti do 12 let pouze
v droprovodu osoby
starší 18 let

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA

Integrovaný
záchranný systém
První pomoc
- tísňové volání
Policie ČR
Hasiči
Městská policie

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
toman@starezsport.cz

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.

Tento návštěvní řád nabývá
účinnosti dne 1. 1. 2021

KAŽDÁ OSOBA VYUŽÍVÁ
IN-LINE DRÁHU
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!
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Vstupem na in-line dráhu se každá osoba podrobuje ustanovením tohoto provozního řádu, je povinna toto ustanovení dodržovat a dbát
pokynů odpovědných pracovníků provozovatele.
Dětemmladším 12 let je vstup na in-line dráhu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Doprovod je po celou dobu pobytu na in-line
dráze za dítě odpovědný.

Jízda a pohyb na in-line dráze je výhradně na vlastní nebezpečí!
Předjíždění pomalejších bruslařů je povoleno pouze zleva a nesmí ohrozit protijedoucí bruslaře.
Jízda ve skupině vedle sebe není povolena.
Každý bruslař je povinen při pohybu na in-line dráze používat chrániče kolen a rukou.
Vstup na in-line dráhu je povolen dětem do 10 let pouze s ochrannou helmou na hlavě.
Každá osoba pohybující se na in-line dráze je povinna uposlechnout všech pokynů odpovědných pracovníků provozovatele.
Každá osoba pohybující se na in-line dráze je osobně odpovědná za svévolné poškození a znečištění in-line dráhy. Případnou škodu je
povinna uhradit.
Všechny osoby pohybující se na in-line dráze se musí ve vlastním zájmu chovat opatrně a předcházet tak případným úrazům, neboť pro-
vozovatel in-line dráhy nenese odpovědnost za škody způsobené nepozorností, nekázní a nedodržováním návštěvního řádu.
Za odložené věci nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
Každý je povinen dodržovat stanovenou provozní dobu. Mimo tuto dobu není dovoleno se na in-line dráze pohybovat.
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ZAKÁZANÉ ČINNOSTI V PROSTORÁCH IN-LINE DRÁHY: všem osobám je zákázáno

ZÁKAZ VJEZDU NA IN-LINE DRÁHU, na in-line dráhu není povolen vjezd:

ZÁKAZ VSTUPU NA IN-LINE DRÁHU
Na in-line dráhu není povolen vstup:

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

na in-line dráze kouřit a užívat jiné návykové látky,
vstupovat na in-line dráhu s jídlem a alkoholickými nápoji,
srážet a strkat druhé osoby,
bránit v jízdě ostatním osobám,
znečišťovat prostory in-line dráhy odpadky, žvýkačkami.

motorovými a jinými vozidly, vyjma vozidel údržby,
osobám na kole, koloběžce, skateboardu, a podobně.

chodcům – divákům,
osobám opilým nebo pod vlivem toxických látek,
se psy a jinými zvířaty s výjimkou psů od MP a PČR.

Návštěvní řád je závazný pro všechny odpovědné pracovníky provozovatele i pro všechny osoby na in-line dráze.
Z in-line dráhy 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 in-line
dráhu na vyzvání, může odpovědný pracovník provozovatele požádat o zakročení příslušníka Městské policie nebo Policie ČR.
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