Provozní řád
I. Vstup do areálu
Areál je otevřený od 1.5-30.9 . Začátek sezóny je podmíněn povětrnostními
vlivy, teplotou vody a vzduchu.
Vždy na začátku sezóny před započatým tréningem je nutné vyplnit prohlášení
odpovědnosti jezdce a to odevzdat !
Vjezd do prostoru areálu je povolen pouze členům JetSurf klubu a nečlenům po
předchozí domluvě s provozovatelem areálu.
Každý člen Jetsurfklubu musí mít řádně uhrazený sezónní poplatek a v případě
jednorázového tréninku, musí mít návštěvník uhrazený poplatek za trénink.
Každý návštěvník se dobrovolně podrobuje tomuto provoznímu řádu a pokynům
provozovatele areálu.
Dětem mladším 15 let je návštěva celého areálu povolena pouze v doprovodu
osoby starší 18 let.
• Vstup do areálu je na vlastní zodpovědnost a nebezpečí.
Při plném obsazení areálu je může provozovatel uzavřít a přerušit vstup, než se
areál uvolní.

II. Provozní pokyny pro jezdce
Všichni jezdci pohybující se ve vyznačeném prostoru jsou povinni užívat helmu
a záchranou vestu.
Jezdci motorového surfu mohou využívat pouze vymezenou plochu pro ježdění
a nesmí vjíždět do vzdálenosti 25m od břehu a dále do koupacích zon.
Jezdci musí dodržovat směr jízdy dráhy a jezdit dle postavené dráhy nebo dle
předchozí dohody. Ve volném prostoru mohou jezdit jakkoliv.
Maximální počet jezdců ve vymezeném prostoru v jednu danou chvíli je 5.
Jezdce musí svoji jízdu přizpůsobit takovému stylu, aby neohrožoval ostatní
jezdce.
Jezdci mají povinnost udržovat svoje JetSurfy v nezávadném technickém stavu.

III. Provozní pokyny pro návštěvníky
Za ztrátu peněz a cenných předmětů provozovatel neručí. Předměty nalezené v
prostorách areálu odevzdá nálezce provozovateli.
V zájmu vlastní bezpečnosti jsou plavci povinni koupat se jen v prostorách
vyhrazených pro koupaní a dbát pokynů provozovatele.
Zákaz psů v areálu.
Zákaz kouření v celém areálu.

IV. V areálu je zakázáno
Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek, nebo
hlukem rušit klid ostatních.
Volat o pomoc bez vážné příčiny.
Vstupovat do prostor návštěvníkům nepřístupných, označených výstražnými
tabulkami a páskami.
Svévolně znečišťovat vodu i ostatní prostory areálu (praní prádla apod.).

V. Vyloučení z návštěvy
Z areálu bude vykázán každý, kdo přes napomenutí přestoupí ustanovení
tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů provozovatele, vstoupí do
prostor návštěvníkům nepřístupným, opije se nebo se chová jiným nepřístojným
způsobem. V případě vážnějších případů bude návštěvník vyloučen z JetSurf
clubu, na základě stanov spolku.

VI. Důležitá telefonní čísla
Provozovatel Jetsurf areálu: +420 603 837 839 p.Novotný

Tísnová linka: 112

VII. Závěrečná ustanovení
Poškození nebo rozkrádání majetku areálu je trestné podle příslušných
předpisů o ochraně majetku. I jiné porušování tohoto řádu může být stíháno
podle příslušných trestních předpisů.

Za znečištění vody a svévolné poškozené zařízení areálu bude od viníka
požadována náhrada vzniklé škody v plném rozsahu.
Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky (tito jsou povinni ve vlastním
zájmu se s ním seznámit). V případě nedodržování tohoto provozního řádu bude
viník vykázán z areálu.

www.jetsurf-hk.cz

