Prevádzkový poriadok
Zdravotné ošetrenie
Poskytnutie prvej pomoci zabezpečuje dozorca areálu (vlastní osvedčenie o absolvovaní
školenia prvej pomoci – organizuje Červený kríž), pri závažnejšom zranení alebo úraze privolá
dozorca areálu rýchlu pohotovostnú službu.
Prevádzkové pokyny pre jednotlivé športoviská a iné atrakcie sú umiestnené priamo pri
uvedených zariadeniach.
Pokyny, obmedzenia a zásady týkajúce sa návštevníkov zariadenia:
1.V priestoroch celého areálu je prísny zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov,
omamných a psychotropných látok.
2. Vstup do športovísk je povolený len osobám bez zjavných známok použitia
alkoholických nápojov, alebo iných omamných a psychotropných látok.
3. Vstup na športoviská je možný len v obuvi na to určenej.
4. Všetci návštevníci sú povinní dodržiavať čistotu, bezpečnostné a požiarne predpisy
a riadiť sa prevádzkovým poriadkom.
5. Návštevníci svojím správaním nesmú ohrozovať seba ani iných návštevníkov
zariadenia.
6. Poškodzovať zariadenie areálu je prísne zakázané !
7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za cenné veci a veci uložené mimo uzamykateľných
skriniek.
8. Návštevníci areálu majú možnosť využiť skrinky na úschovu osobných vecí.
9. Následky škôd spôsobených na zariadeniach inštalovaných v areáli, zapožičaných
zariadeniach a pomôckach, alebo majetku a zdraví ostatných návštevníkov areálu,
vyplývajúcich z vlastného správania sa alebo správania neplnoletej osoby, prechádzajú
na plnoletú osobu, alebo príslušného zákonného zástupcu.
11. Zodpovednosť za pohyb a správanie sa maloletých návštevníkov (do 15 rokov) nesie rodič,
iný zákonný zástupca resp. prenajímateľ areálu.
12. Priestory ŠZA sú opatrené kamerovým systémom.
13. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za vznik nepredvídateľných javových situácií,
poranenie a úrazy spôsobené vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním pravidiel
návštevného poriadku, fyzickou alebo psychickou nespôsobilosťou danej osoby,
alebo užívaním vecí a zariadenia inak než v zmysle účelu.
14. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri bezprostrednom užívaní inštalovaných zariadení
a zostáv, ako aj v ich najbližšej blízkosti a v priestore celého areálu a okolia.
15. Pri nevyhovujúcich poveternostných (náhla zmena počasia, mráz, dážď),
bezpečnostných (požiar) podmienkach ukončite činnosť, rešpektujte pokyny správcu
areálu a opustite priestor areálu.
16. Pri zvýšenej fyzickej záťaži, dlhodobej aktivite a pobyte v náročnejších
poveternostných podmienkach (slnko) dbajte o pravidelný prísun tekutín.
17. Návštevník, ktorý opakovane porušuje prevádzkový poriadok na jednotlivých
športoviskách môže byť z areálu vykázaný.

V areáli nie je povolené:
1. Vynášať akékoľvek predmety a zariadenia, ktoré sú súčasťou areálu, alebo dočasne
zapožičané predmety a športové náčinie či akýkoľvek iný materiál, určený
k prevádzkovo-technickým účelom.
2. Robiť nadmerný hluk, behať mimo priestor tomu určený, vzájomne sa zrážať, vlastnou
činnosťou úmyselne ohrozovať, alebo obmedzovať iné osoby.
3. Vychádzať na domčeky a konštrukcie mimo priestor tomu vymedzený (obchádzaním,
alebo preliezaním bezpečnostných zábran) a následne skákať do prázdneho priestoru
z konštrukcií domčekov a zariadení (alebo z iných vyvýšených miest), behať po
chodníkoch určených na chôdzu.
4. Bezdôvodne volať o pomoc. Vstupovať do priestorov, kde je zákaz vstupu
z bezpečnostných alebo prevádzkových dôvodov.
5. Pľuvať na podlahy a zariadenia, vykonávať toaletnú potrebu mimo WC, odhadzovať
odpadky alebo inak znečisťovať a poškodzovať inštalované zariadenia, zostavy a
samotné prostredie či okolie areálu.
6. Fajčenie v prostredí areálu, v miestach mimo vizuálneho označenia, manipulovať
s otvoreným ohňom či horľavinou, alebo akoukoľvek látkou a predmetom zdravie
ohrozujúcim.
7. Brať so sebou nebezpečné ostré predmety, sklenené veci, ktoré sa môžu rozbiť alebo
ináč ohroziť pohyb detí a užívanie zariadení, či spôsobiť úraz a majetkovú ujmu.
8. Vykonávať akúkoľvek záťaž so žuvačkou, jedlom, alebo predmetom v ústach.
9. Vynášať na zariadenia a zostavy zbytočné predmety, veľkorozmerné, objemné, či
predmety vyžadujúce odbornú manipuláciu - bicykle, kolobežky, kolieskové korčule,
nápoje, potraviny, zvieratá a pod.
10. Svojvoľne premiestňovať zariadenia a komponenty, demontovať, alebo akýmkoľvek
spôsobom narúšať celistvosť, statiku a stabilitu jednotlivých dielov a zostáv.
11. Z bezpečnostných a hygienických dôvodov sa nepovoľuje vstup s akýmkoľvek
domácim či iným zvieraťom ani jeho voľný pohyb.

Vylúčenie z návštevy areálu
Z účasti na jednotlivých podujatiach organizovaných v priestore areálu budú vylúčené osoby,
ktoré:
a) sú postihnuté akoukoľvek nákazou prenosnou na iné osoby (infekcie, zápaly, kožné
a odpor budiace choroby a pod.),
b) budú javiť známky požitia alkoholu, drog, iných omamných látok a osoby s
nebezpečným správaním, ohrozujúcim mravné a spoločenské zásady, zdravie a
bezpečnosť ostatných návštevníkov.
V prípade zistenia akejkoľvek závažnej skutočnosti (napr. poškodenia a poruchy na
zariadeniach, pohyb nebezpečných osôb, krádež, násilie, vandalizmus a pod.) prosíme oznámte
to správcovi osobne, alebo na hore uvedenom telefónnom čísle.

