PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU WAKE & FUN
Vstupem do areálu se zavazujete dodržovat provozní řád areálu, který zajišťuje Vaši bezpečnou zábavu a bezpečnost
ostatních návštěvníků a zejména dětí. Prosíme Vás o jeho dodržování a přejeme Vám příjemné nejen adrenalinové
zážitky a pohodovou relaxaci.
 Všichni naši zaměstnanci Vám rádi poskytnou potřebné informace k bezpečnosti a podají vyčerpávající
informaci k nabízeným službám.
 Seznamte se nejen s tímto provozním řádem areálu, ale i s pokyny k bezpečnosti u jednotlivých sportovišť.
 V případě rezervace sportu (služeb) online (přes internetový portál) a rezervaci nezrušíte alespoň 24 hodin
před rezervací, bude účtováno 100% ceny.
 Zakoupením služby – sportu nebo vstupem návštěvníka do areálu se návštěvník zavazuje, že se důkladně
seznámil s kompletním provozním řádem.
 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozní doby, ceníku a uzavření jakéhokoliv sportovního zařízení z
technických důvodů.
 Vstup do areálu je zpoplatněn.
 Sportovní zařízení, slouží pouze pro sporty určené provozovatelem areálu – beach volleyball, jetsurf, paddle
bording, wakeboarding, wakeskating, vodní lyžování a kempování. Ostatní aktivity musí povolit správce
areálu.
 Pro využívání sportovních zařízení návštěvníky do 15 let je nutný souhlas jejich zákonného zástupce.
 V areálu využíváte všechna sportovní zařízení, stejně jako vodní plochu, na vlastní nebezpečí bez nároku na
odškodnění. Provozovatel areálu přijal veškerá známá bezpečnostní opatření pro snížení rizika pro
návštěvníky, udržuje zařízení, budovy a plochy bezpečné pro používání, provádí revize a kontroly a to včetně
opatření k požární bezpečnosti.
 Přihlédněte ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu a nepřeceňujte své schopnosti.
 Dodržujte pitný režim a používejte prostředky pro ochranu pokožky a očí před slunečním zářením.
 Tekoucí voda v areálu je čerpána z vrtu a nedoporučujeme ji pít bez převaření.
 Dlouhodobým vystavením slunce a horka může vzniknout úpal či úžeh. Používejte pokrývku hlavy, pijte
dostatečné množství nealkoholických nápojů, posaďte se do stínu, osprchujte se nebo vykoupejte.
 Při sprchování pouštějte nejdříve studenou vodu a pak pomalu přidávejte teplou, abyste se při opačném
postupu neopařili horkou vodou.
 V případě úrazu či nevolnosti využijte pomoc našich zaměstnanců a lékárničky umístěné u správce areálu.
Nebojte se nás požádat o ošetření a přivolání rychlé záchranné služby, v areálu není přítomen lékař.
 Rodiče a dospělé osoby doprovázející nezletilé, sledujte své děti a věnujte jim průběžně pozornost!
V prostoru areálu jim nehrozí mimořádná nebezpečí, ale mimo areál je provoz automobilů a železnice,
z druhé strany koryto řeky s provozem motorových člunů. Při hledání dítěte nás neváhejte ihned oslovit a
spolupracovat při hledání a rychlém přivolání pomoci (policie, lékaře nebo hasičů).
 Alkohol konzumujte v rozumné míře a neumožňujte požívání alkoholických nápojů nezletilým.
 Zpozorujete-li zdravotní nevolnost jiného osamoceného návštěvníka, informujte ihned našeho zaměstnance,
případně se aktivně zapojte při poskytnutí první pomoci.
 Při koupání v řece dodržujte zákaz plavání mezi bójky vyznačující dráhu motorových lodí a mola pro čluny.
Provozovatel areálu není zodpovědný za Vaše aktivity mimo areál a není zde přítomen plavčík.
 Provozovatel areálu netestuje a nezodpovídá za kvalitu vody v řece.
 Při chůzi po schodech na terasu se držte jednou rukou zábradlí a dívejte se pod nohy.
 Provozovatel nezodpovídá za odstavená vozidla mimo areál. Zároveň si chraňte svůj osobní majetek, cennosti
a peníze mějte u sebe, nebo si cennosti za poplatek umístěte do trezoru u správce areálu. Provozovatel
nezodpovídá návštěvníkům za vzniklé ztráty a zcizený majetek jinou osobou.
 Prosíme Vás, udržujte pořádek, odpadky odhoďte do košů, třiďte odpad, k dispozici máte barevné kontejnery.
U prázdných plastových láhví před vyhozením povolte uzávěr a sešlápněte je.
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 V areálu se chovejte v rámci „dobrých mravů“ a zákonů ČR, neobtěžujte ostatní návštěvníky. Omezte prosím
hlasité projevy a zejména nepoužívejte hrubé výrazy. Buďte ohleduplní vůči dětem a seniorům. Dodržujte
noční klid. Za provoz na železnici se Vám omlouváme.
 V areálu dodržujte obvyklé hygienické návyky a dodržujte případná nařízení Krajské hygienické stanice, nebo
Nařízení vlády.
 Pro všechny návštěvníky areálu platí jednotná pravidla chování, nediskriminujeme menšiny, nerozlišujeme
návštěvníky dle barvy pleti, pohlaví, vzdělání či zdravotnímu hendikepu. Návštěvníky prosíme o respektování
těchto pravidel.
 Porušování provozního řádu jinými účastníky, nepřizpůsobivému chováním apod. nahlaste našim
zaměstnancům a sami se to prosím nesnažte řešit. Provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit do areálu osoby,
které v minulosti porušovali v areálu zákony, návštěvní řád, nebo se nechovali v rámci „dobrých mravů“.
 Kuřte jen na vyhrazených místech.
 Oheň rozdělávejte jen se souhlasem správce areálu a pouze na vyhrazeném místě (ocelová nádoba) před
sprchami.
 V případě vzniku požáru můžete použít hasící přístroj umístěný na objektu u sprch a uvnitř baru. O požáru
ihned informujte naše zaměstnance, kteří jsou zaškoleni ke zvládání požáru a přivolají jednotku HZS.
 Jestliže vznikne nutnost evakuace vzhledem k rozsahu požáru, nebo nehodě na železnici postupujte podle
pokynů našich zaměstnanců a velitele zásahu HZS. Vždy unikejte do bezpečné vzdálenosti a nejlépe proti
větru od požáru. Po větru se může požár rychle rozšířit směrem k Vám nebo Vás dusit kouř a horko z ohně.
Pomozte dětem, dezorientovaným osobám, seniorům nebo hendikepovaným s odchodem do bezpečí. Nikdy
se nevracejte pro zapomenuté věci, doklady, cennosti apod.!

Zákazy a omezení pro návštěvníky
 Do areálu je zakázáno vnášení zbraní, pyrotechniky, ostrých předmětů použitelných jako zbraň (nože apod.),
injekčních jehel, psychotropních látek, vlastního alkoholu.
 Nevyužívat jakékoliv sportovní zařízení pod vlivem alkoholu anebo omamných látek.
 V případě, kdy zdravotní stav návštěvníka vyžaduje používání injekčních jehel (aplikace inzulínu apod.), nebo
jiných léčiv předepsaných lékařem, návštěvník informuje o této skutečnosti správce areálu. Použité jehly,
jednorázové aplikátory a obaly od léků si návštěvník likviduje sám a není dovoleno je odhazovat do košů
s běžným odpadem.
 Návštěvníkům není dovoleno v areálu používat nebezpečné chemické látky a směsi. Platí i pro dolévání
pohonných hmot do nádrží do vozidel, dalších zařízení a hraček se spalovacím motorem.
 Používání dronů nad areálem není povoleno.
 Za bezpečné používání elektrické energie z veřejné přípojky a plynových lahví (revize a dodržování návodu
výrobce) v soukromých karavanech, plně zodpovídá návštěvník - provozovatel karavanu, nebo stanu.
V případě vypuknutí požáru zajistí vynesení tlakových nádob mimo dosah požáru.
 Vjezd vozidel do areálu bez platně STK, nebo s únikem provozních kapalin není dovoleno. Při nedodržení
zákazu návštěvník na vlastní náklady uhradí ekologickou likvidaci úniku do životního prostředí a postih
Odboru životního prostředí nebo HZS.
 Opravy, údržba a mytí motorových vozidel a karavanů není v areálu dovoleno.
 V areálu je zakázáno provozovat politickou, či náboženskou agitaci a veřejnou aplikaci náboženských rituálů.
 Bez povolení správce areálu je zakázána reklama, nabízení výrobků a služeb návštěvníkům.
 Užívání dalekohledů, fotoaparátů, kamer, mobilních telefonů a jiných zařízení k fotografování a filmování
cizích osob bez jejich souhlasu není dovoleno.
 Zvířata v areálu jsou povolena pouze s předchozím souhlasem správce areálu. Majitel zvířete zodpovídá za
jeho povinná očkování, stejně tak za škody způsobené na majetku nebo ublížením na zdraví. Venčení psů se
provádí výhradně mimo areál. Zvíře musí být na vodítku a nesmí ohrožovat a obtěžovat ostatní návštěvníky a
zaměstnance.
 Správce areálu rozhoduje o všech udělených výjimkách z „Provozního řádu areálu“ a proti jeho rozhodnutí
není odvolání.
 Pro zajištění bezpečnosti ostatních návštěvníků, může správce areálu kdykoliv návštěvníka vykázat z areálu,
přivolat Polici ČR a právní cestou řešit agresivní jednání, ničení majetku provozovatele, či svévolné porušování
„Provozního řádu areálu“
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PŘÍLOHA 1
PLÁNEK AREÁLU
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PŘÍLOHA 2
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO JEDNOTLIVÁ SPORTOVIŠTĚ
VODNÍ LYŽOVÁNÍ, WAKESURFING, WAKEBORDING
1) Návštěvník zaplacením jízdného akceptuje, že vodní lyžování, surfování je provozováno VÝHRADNĚ NA JEHO
VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!
2) Minimální věk je 6 let, osoby mladší 15 let musí být v doprovodu dospělé osoby.
3) Jízda bez náhrady nebude umožněna osobě pod vlivem alkoholu nebo návykové látky.
4) Jízdu nelze provozovat za mlhy, zhoršené viditelnosti, bouřky, za zvýšeného větru a v případě příliš vysoké či
nízké hladiny vodního toku.
5) Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozní doby, ceníku a ukončení jízdy z technických důvodů.
6) Vstup na startovní molo je povolen jen osobám s platnou zakoupenou permanentkou.
7) Lyžař přizpůsobí své aktivity zdravotnímu stavu a schopnostem.
8) Lyžař musí být vybaven minimálně plovací vestou a musí umět plavat.
9) Řidič člunu seznámí lyžaře, surfaře se způsobem nasazení lyží, průběhem jízdy, seznámí s rychlostí jízdy, vytyčí
místa a možné překážky (plavce, jiné lodě apod.) a určí vzájemnou komunikaci během jízdy. Určí místa, do
kterých nesmí lyžař vjíždět (mimo vodní hladinu vyznačenou bójemi apod.). Vysvětlí základní techniku jízdy,
polohy a postoje, slalomové oblouky, obraty a zejména výjezd z vody a od mola.
10) Lyžař, surfař respektuje pokyny řidiče člunu, při opakovaném porušení pokynů, může řidič ukončit jízdu a to
bez náhrady jízdného.
11) V případě pádu lyžaře za jízdy, lyžař, surfař v klidu počká otočení člunu a uchopí hrazdu tažného lana a dá
pokyn řidiči k jízdě.
12) Lyžař, surfař musí pustit tažnou hrazdu a zamezit tak střetu s druhou osobou, přičemž za následky střetu
odpovídá vždy tažený lyžař, surfař.
13) Před nevyhnutelným střetem s lodí nebo jiným lyžařem se doporučuje jezdci, který plave, aby se ponořil.
14) Při mimořádnému ukončení jízdy mimo molo (na vodní ploše) se lyžař při výstupu na člun řídí pokyny řidiče a
nepřibližuje se do nebezpečné blízkosti lodní vrtule a nechráněné horké části výfuku.
15) Po ukončení jízd je každý povinen vrátit zapůjčené vybavení. Při svévolném poškození je povinen nahradit
vzniklou škodu.
16) V dráze a na molu, které je určeno pro vodní lyžování, surfování také platí zákaz volného koupání a
provozování jiných činností.
MOŽNÁ RIZIKA Z VODNÍHO LYŽOVÁNÍ A SURFOVÁNÍ
V první řadě se jedná o riziko úrazů, včetně utonutí. V rámci úrazů se jedná především o různé zlomeniny
končetin, poškození svalů, šlach a bederní páteře při nesprávném postoji, vymknutí kloubů či pohmožděniny, ale
může dojít i vážnému vnitřnímu poranění s krvácením. Při polknutí říční vody připadají v úvahu i průjmová
onemocnění nebo různá další onemocnění zažívacího traktu.
Prosím, dbejte na vlastní bezpečnost, přizpůsobte jízdu svým dovednostem a nepřeceňujte své síly!
Stručné pokyny k technice
Uchopte hrazdu, za kterou se po dobu jízdy držíte. Můžete ji držet dvěma způsoby a to buď nadhmatem, kdy palce
směřují dolů nebo střídavě, jednu ruku nadhmatem a druhou podhmatem. Toto držení můžeme přiblížit k držení
baseballové pálky. Tyto dva typy držení se liší tím, zda lyžař jede po dvou nebo po jedné slalomové lyži. Při nácviku
výjezdu z vody je důležité, aby při posazení na lyže byla kolena pokrčená a paže napjaté. Lyže by měly být od sebe
přibližně na vzdálenost ramen a lano musí být ve vodě vždy mezi špičkami lyží a špičky musí vždy vyčnívat ven z
vody. Dalším krokem je pomalý plynulý pohyb, kterým se lyžař zvedne pomocí lana v tahu. Těžiště lyžaře by mělo
být nad vázáním lyží. Jestliže tento postup zvládli, přistupte k základnímu postoji. Jestliže je začátečník šikovný,
může zkusit přenášení váhy z jedné lyže na druhou, a tudíž měnit směr jízdy.
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Základní postoj:
- paže jsou napjaté,
- kolena pokrčená,
- těžiště nad vázáním.
Slalomový oblouk – skládá se z několika fází:
a. Zátah – mírný náklon na stranu zatočení, přitažení hrazdy k boku
b. Travers – zpevnění těla
c. Vypouštění – tělo v jedné přímce, ruce se zdvihají od boku, přejíždění vlny Tělo musí být stále v jedné přímce,
jediné co se mění, je úhel mezi tělem a vodní hladinou. Při provádění správného slalomového oblouku, musí být
hlava v rovném postavení. Díky tomu budeme mít lepší koordinaci a stabilitu. Nejdůležitější je však pozice ramen,
která by měla být uvolněná a natočená ke člunu, avšak při oblouku by měla být ramena vytočena na břeh. Stejně
uvolněné a natažené mají být paže. Při provádění oblouku nesmíme zapomenout na pokrčené kotníky. Právě
tímto pokrčením dochází k tomu, že boky zůstanou nad lyží. V opačném případě by došlo k přesunu váhy na patu
lyže.
Zapojení svalstva při pohybu
Při tomto sportu je velmi důležité rozcvičení a protažení, jelikož dochází k zapojování všech velkých svalových
skupin. Při vodním lyžování dochází k prudkým pohybům, při kterých může dojít ke svalovému nebo kloubnímu
zranění. Nejvíce zatěžovanými klouby jsou, kloub kyčelní a kolenní, které absorbují nárazy na vodní hladinu. Při
držení hrazdy lyžař nejvíce zapojuje svaly ramenní a lopatkové, svaly paže a svaly ruky a předloktí, prstů, atd.) a
také prsní svalstvo. Svaly zádové a posturální udržují správný základní postoj. Flexy trupu zajišťuje břišní svalstvo.
Flexy a extenzi končetin zajišťují svaly kyčelního kloubu, stehenní svaly a svaly bérce
Chyby s jízdou spojené:
- ohýbání těla v trupu až do předklonu
- zbrklé a rychlé pohyby
- přitahování paží
- napjaté dolní končetiny
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PŘÍLOHA 2
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO JEDNOTLIVÁ SPORTOVIŠTĚ
JETSURF
1) Návštěvník zaplacením jízdného akceptuje, že JETSURF je provozován VÝHRADNĚ NA JEHO VLASTNÍ
NEBEZPEČÍ!
2) Minimální věk je 6 let, osoby mladší 15 let musí být v doprovodu dospělé osoby.
3) Jízda bez náhrady nebude umožněna osobě pod vlivem alkoholu nebo návykové látky.
4) Jízdu nelze provozovat za mlhy, zhoršené viditelnosti, bouřky, za zvýšeného větru a v případě příliš vysoké či
nízké hladiny vodního toku.
5) Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozní doby, ceníku a ukončení jízdy z technických důvodů.
6) Vstup na startovní molo je povolen jen osobám s platnou zakoupenou permanentkou.
7) Jezdec přizpůsobí své aktivity zdravotnímu stavu a schopnostem.
8) Jezdec musí být vybaven minimálně plovací vestou a musí umět plavat.
9) Pověřený zaměstnanec seznámí jezdce s technikou jízdy a způsobem ovládání JETSURFU. Vymezí vodní plochu
k použití JETSURFU, určí místa, do kterých nesmí jezdec vjíždět (mimo vodní hladinu vyznačenou bójemi
apod.). Vysvětlí základní techniku jízdy, polohu postoje, slalomové oblouky, obraty a zejména bezpečný
výjezd a příjezd k molu.
10) Jezdec respektuje pokyny bezpečné jízdy a zejména jízdy kolem břehů a zákaz půjčování JETSURFU dalším
osobám bez vědomí provozovatele, při opakovaném porušení pokynů, může provozovatel ukončit jízdu a to
bez náhrady jízdného.
11) Používat JETSURF k jiným účelům, než udává výrobce a provozovatel je zakázáno.
12) Před nečekaným střetem s lodí nebo jiným jezdcem, uberte plyn a navzájem se vyhýbejte vpravo po směru
jízdy. Při nevyhnutelném střetu seskočte z prkna do vody.
13) Při mimořádnému ukončení jízdy (technické problémy, nebo indispozice jezdce) mimo molo (na vodní ploše)
jezdec vypne motor a položí se na něj na břicho a JETSURF použije jako plovák.
14) Jezdec nesmí doplňovat palivo do nádrže a JETSURF opravovat nebo svévolně upravovat. V případě poruchy
se jezdec vrátí k molu a vyžádá si opravu nebo výměnu JETSURFU.
15) Varování, nedotýkejte se horkých vývodu výfukových plynů a nedemontujte kryt motoru, motorový prostor
má vysokou teplotu.
16) Zpozoruje-li jezdec během jízdy únik paliva do vody, ihned přeruší jízdu a vrátí se k molu. Závadu a rozsah
znečištění nahlásí zaměstnanci provozovatele.
17) Po ukončení jízdy je každý povinen vrátit zapůjčené vybavení a případné technické závady JETSURFU nahlásit
provozovateli. Při svévolném poškození je povinen nahradit vzniklou škodu.
18) V dráze a na molu, které je určeno pro vodní lyžování, surfování také platí zákaz volného koupání a
provozování jiných činností.
MOŽNÁ RIZIKA Z JÍZDY NA JETSURFU
V první řadě se jedná o riziko úrazů, včetně utonutí. V rámci úrazů se jedná především o různé zlomeniny
končetin, poškození svalů, šlach a vymknutí kloubů či pohmožděniny, ale může dojít i vážnému vnitřnímu
poranění s krvácením. Při polknutí říční vody připadají v úvahu i průjmová onemocnění nebo různá další
onemocnění zažívacího traktu. Riziko nadýchání výfukových plynů nebo benzínových výparů a popálení o horké
části a plyny ze spalovacího motoru.
Prosím, dbejte na vlastní bezpečnost, přizpůsobte jízdu svým dovednostem a nepřeceňujte své síly!
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PŘÍLOHA 2
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO JEDNOTLIVÁ SPORTOVIŠTĚ
PADDLEBOARD, KAJAK, ŠLAPADLO
1) Návštěvník zaplacením jízdného akceptuje, že PADDLEBOARD, KAJAK A ŠLAPADLO jsou provozovány
VÝHRADNĚ NA JEHO VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!
2) Osoby mladší 15 let musí být v doprovodu dospělé osoby.
3) Jízda bez náhrady nebude umožněna osobě pod vlivem alkoholu nebo návykové látky.
4) Jízdu nelze provozovat za mlhy, zhoršené viditelnosti, bouřky, za zvýšeného větru a v případě příliš vysoké či
nízké hladiny vodního toku.
5) Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozní doby, ceníku a ukončení jízdy z technických důvodů.
6) Vstup na startovní molo je povolen jen osobám s platnou zakoupenou permanentkou.
7) Návštěvník přizpůsobí své aktivity zdravotnímu stavu a schopnostem.
8) Návštěvník musí umět plavat.
9) Pověřený zaměstnanec seznámí návštěvníka s technikou jízdy a způsobem ovládání. Vymezí vodní plochu
k použití, určí místa, do kterých nesmí návštěvník vjíždět (mimo vodní hladinu vyznačenou bójemi apod.).
Vysvětlí bezpečný výjezd a příjezd k molu.
10) Návštěvník respektuje pokyny bezpečné jízdy a zejména vjíždění do dráhy motorovým člunům apod. Při
opakovaném porušení pokynů, může provozovatel ukončit jízdu a to bez náhrady jízdného.
11) Používat PADDLEBOARD, KAJAK A ŠLAPADLO k jiným účelům, než udává výrobce a provozovatel je zakázáno.
12) Na šlapadle nesundávejte kryty a nestrkejte prsty do točivých částí, mohlo by dojít k jejich rozdrcení, nebo
amputaci.
13) Před nevyhnutelným střetem PADDLEBOARDU s lodí nebo jezdcem JETSURFU, seskočte z prkna do vody.
14) Při vysokých teplotách doplňujte tekutiny a používejte pokrývku hlavy a krémy na opalování.
15) Půjčené PADDLEBOARD, KAJAK A ŠLAPADLO nepřetěžujte a věnujte zvýšenou pozornost malým dětem na
palubě. Neponechávejte provoz dětem mladším 15ti let osamoceně!
16) Při mimořádnému ukončení jízdy PADDLEBOARDU - indispozice návštěvníka mimo molo (na vodní ploše) se
položte na prkno na břicho a použije jej jako plovák.
17) Po ukončení jízdy je každý povinen vrátit zapůjčené vybavení a případné technické závady nahlásit
provozovateli. Při svévolném poškození je povinen nahradit vzniklou škodu.
18) V dráze a na molu, které je určeno pro vodní lyžování, surfování také platí zákaz volného koupání a
provozování jiných činností.
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PŘÍLOHA 2
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO JEDNOTLIVÁ SPORTOVIŠTĚ
JÍZDA V MOTOROVÉM ČLUNU
1) Návštěvník zaplacením jízdného akceptuje, že jízda v motorovém člunu je provozována NA JEHO VLASTNÍ
NEBEZPEČÍ! Výjimkou je pouze nedodržení pravidel řidičem člunu Státní plavební správy ve znění Opatření
obecné povahy 26/2017.
2) Osoby mladší 15 let musí být v doprovodu dospělé osoby.
3) Jízda bez náhrady nebude umožněna osobě pod vlivem alkoholu nebo návykové látky.
4) Jízdu nelze provozovat za mlhy, zhoršené viditelnosti, bouřky, za zvýšeného větru a v případě příliš vysoké či
nízké hladiny vodního toku.
5) Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozní doby, ceníku a ukončení jízdy z technických důvodů.
6) Vstup na startovní molo je povolen jen osobám s platnou zakoupenou permanentkou.
7) Návštěvník musí umět plavat, nebo mít plovací vestu, děti do 6-ti let ji musí mít vždy.
8) Návštěvník nenastupuje na palubu bez vyzvání řidiče.
9) Při nastupování a vystupování z lodi se návštěvník chová opatrně, pohyby vykonává pomalu a udržuje
rovnováhu.
10) Naskakování a vyskakování z lodi není dovoleno.
11) Není dovoleno vnášet na palubu ostré věci, nebo hranami, které by mohli během jízdy způsobit zranění nebo
poškození lodi.
12) Návštěvník na palubě přizpůsobí své chování pokynům řidiče motorové lodi.
13) Řidič člunu seznámí návštěvníky s pravidly chování během jízdy a to zejména při prudkém zatáčení a jízdy ve
vlnách je zakázáno vyklánět se přes palubu a vstávat. Při sezení se návštěvník drží madla a dospělí případně
pomáhají dětem.
14) Rozhoupávání lodi není dovoleno.
15) Návštěvník ihned upozorní řidiče o zhoršení svého zdravotního stavu nebo nevolnosti během jízdy. Společně
vyhodnotí situaci a dohodnou se na další jízdě, nebo okamžitém ukončení jízdy a vyhledání zdravotní pomoci.
16) Při vysokých teplotách doplňujte tekutiny a používejte pokrývku hlavy a krémy na opalování.
17) Návštěvník nesmí během jízdy jakkoliv zasahovat řidiči do řízení a otevírat schránky a kryty na lodi.
18) Odhazování odpadků a věcí do vody nebo do lodi je zakázáno. Návštěvník zodpovídá za to, že ani samovolně
nevylétnou z lodi.
19) Pokud se návštěvník předem s řidičem nedomluví na konzumaci potravin na palubě, je konzumace potravin
zakázána.
20) Z bezpečnostních důvodů se smí pít nápoje jen za velmi pomalé jízdy, nebo v době, kdy je loď v klidu. Nápoje
ve skleněných obalech se nesmí na palubu vnášet.
21) Je zakázáno z lodi vynášet jakékoliv věci v majetku provozovatele.
22) Provozovatel neručí za případné ztráty věcí a peněz během jízdy.
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PŘÍLOHA 2
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO JEDNOTLIVÁ SPORTOVIŠTĚ
PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
1) Návštěvník zaplacením rezervace kurtu akceptuje, že hra je provozována VÝHRADNĚ NA JEHO VLASTNÍ
NEBEZPEČÍ!
2) Osoby mladší 15 let musí být v doprovodu dospělé osoby.
3) Hra bude bez náhrady zrušena, nebo nebude umožněna osobě pod vlivem alkoholu nebo návykové látky.
4) Hru nelze provozovat za mlhy, zhoršené viditelnosti, bouřky.
5) Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozní doby, ceníku a ukončení hry z technických důvodů.
6) Hra a vstup na kurt je povolen až po zaplacení permanentky.
7) Kurt používejte pouze na hru volejbalu. Jiné aktivity (hry nebo hraní dětí s pískem) musí schválit správce
areálu.
8) Provozovatel doporučuje při hře používat ochranné brýle, hráčům hrozí riziko poškození zraku odletujícím
pískem, nebo slunečním svitem.
9) Hráči před započetím hry zhodnotí svůj zdravotní stav, zejména dolních končetiny jsou vystaveny v písku
velké námaze.
10) Hráči přizpůsobí své chování a slovní projevy přítomnosti dětí v areálu (prosíme nepoužívat hrubé výrazy).
11) Ke hře využívejte míč na volejbal provozovatele. Užívání jiných míčů provozovatel důrazně nedoporučuje.
12) Upravování sítě a hřiště nechte výlučně na provozovateli.
13) Během hry neumožněte vstup malých dětí na kurt, nebo do jeho blízkosti. V opačném případě ručíte za jeho
zranění! V případě potřeby kontaktujte zaměstnance provozovatele a ten zjedná nápravu.
14) Při vysokých teplotách doplňujte tekutiny a používejte pokrývku hlavy a krémy na opalování.
15) Při hře nepijte alkoholické nápoje.
16) Odhazování a ponechávání odpadků na hřišti a v jeho okolí je zakázáno.
17) V případě úrazu využijte lékárničku uloženou u správce areálu.
18) Provozovatel areálu neručí za případné ztráty na odložených věcech a peněz během hry.
19) Kurt opouštějte v dostatečném časovém předstihu, aby další hráči mohli zahájit hru dle rezervace.
20) Vynášení písku z kurtu je zakázáno.
21) Hráči uhradí správci areálu poškozený majetek, například při svévolném poškození sítě nebo míče, či ztrátu
míče.
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PŘÍLOHA 2
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO JEDNOTLIVÁ SPORTOVIŠTĚ
KEMPOVÁNÍ VE STANECH A V KARAVANECH
1) Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněná místa pro stany, karavany v areálu. Je závazný pro všechny,
kteří zde pobývají. Každá osoba, která poruší Provozní řád kempu, může být z areálu vykázána bez náhrady.
2) V ubytovacím zařízení se může ubytovat pouze osoba, která se při příchodu nahlásí správci areálu a předloží
průkaz totožnosti.
3) Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je ubytování zajišťováno od 14 hod. Hosté jsou povinni opustit místo
pro stany a karavany nejpozději v den skončení pobytu do 10 hod. V případě, že jsou ubytovací prostory
připraveny dříve, je možné, po dohodě, ubytování před výše uvedenou hodinou.
4) Rekreant si může délku pobytu prodloužit dle kapacity kempu. Jestliže rekreant nenastoupí pobyt v řádném
termínu nebo zruší pobyt v jeho průběhu, postupuje se dle storno podmínek.
5) Správce přiděluje hostům prostor pro kempování nebo stání karavanu dle objednávky nebo dohody
6) Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených provozovatelem
areálu.
7) Po převzetí ubytovacích prostor si host ve vlastním zájmu zkontroluje jejich vybavenost a nezávadnost.
Případné nesrovnalosti ihned nahlásí správci.
8) Vstupovat a opouštět areál je povoleno pouze vraty a dvěma vchody pro pěší. Přelézat plot nebo jej nějak
poškozovat za tímto účelem je zakázáno.
9) Případné hosty v kempu je potřeba předem nahlásit správci areálu.
10) Za škody způsobené na majetku provozovatele kempu a ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných
předpisů. V případě škody host uhradí náklady nutné pro uvedení do původního stavu.
11) Ubytovaní v kempu jsou povinni dbát o čistotu a pořádek. Stavět stany a karavany mohou pouze v prostorech
k tomu vyčleněných.
12) Host má právo používat veškeré zařízení ubytovací jednotky a služeb kempu.
13) V době od 22 hod. do 7 hod. je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních a společenských akcí je
možné po dohodě s provozovatelem kempu změnit dobu nočního klidu.
14) Jízda motorovými vozidly, příp. i jízdními koly je dovolena jen pro příjezd a odjezd a to po vyhrazených
cestách. Nejvyšší povolená rychlost v celém areálu kempu je 10 km/hod.
15) Za věci volně odložené provozovatel kempu neručí.
16) Definitivní odjezd z kempu ohlásí návštěvník správci areálu, zde odevzdá poskytnuté věci a technické
prostředky.
17) Za dodržení provozního řádu zodpovídá správce areálu.
18) Hasící přístroje jsou k dispozici na budově sprch a uvnitř baru.
19) Ostatní podmínky provozu kempu viz „Provozní řád areálu.
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