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PROVOZNÍ
ŘÁD
HOP ARENA
Skákání na trampolínách je sportovní aktivitou, která je spojena s rizikem úrazu a
zranění. Za tímto účelem uvádíme základní pravidla a omezení, která je nutné
dodržovat, aby pravděpodobnost úrazu byla snížena.
Prosíme, abyste se s těmito pravidly a omezeními podrobně seznámili a dodržovali
je. Současně upozorňujeme, že návštěvník vstupuje do areálu sportoviště a pobývá
v něm na vlastní nebezpečí. Proto apelujeme, aby před skákáním každý návštěvník
vždy zvážil svůj aktuální zdravotní stav a fyzickou kondici a aby při skákání vždy
bral ohledy na ostatní účastníky.
Přejeme si, aby skákání v naší HOP Areně dělalo všem účastníkům radost a
naplňovalo je pozitivní energií. V případě, že budete mít jakýkoliv návrh na
zlepšení těchto pravidel, nebo budete mít jakékoliv dotazy či nejasnosti, neváhejte
se obrátit na zaměstnance HOP Areny.
Vstup a pobyt v areálu
a)

Obecné podmínky vstupu
•

•

b)

Vstup do areálu sportoviště je možný pouze za předpokladu, že návštěvník:
a)

je zaregistrován (viz Všeobecné obchodní podmínky);

b)

uhradil vstupní poplatek; a

c)

má na ruce náramek, který obdržel na recepci při vstupu.

Návštěvník vstupuje do areálu sportoviště a pobývá v něm na vlastní
nebezpečí. Odpovědnost za návštěvníky ve věku 3 – 14 let nese dohlížející
zletilá osoba. Provozovatel odpovídá pouze za škody a újmy způsobené
vadným stavem sportovních zařízení.

Vstup dětí

•

Návštěvníci ve věku 3 – 14 let mohou vstoupit do areálu sportoviště a
provozovat sportovní činnosti pouze pod neustálým dohledem zletilé osoby.
Za dohlížející zletilou osobu se považuje osoba, která převzala závazek
dohledu a je takto evidována v systému provozovatele ve vztahu ke
konkrétním osobám ve věku 3 – 14 let. Dohlížející zletilá osoba je současně
označena na náramku při vstupu do areálu HOP Arena.

•

Zletilá osoba může současně dohlížet na maximálně 5 návštěvníků ve věku 3
– 14 let.

c)

Další omezení a zásady vstupu
•

Do areálu je zakázáno vnášet alkohol, návykové látky, zbraně.

•

V areálu platí zákaz kouření, včetně elektronických cigaret. V areálu je
zakázáno manipulovat s ohněm.

•

Každý návštěvník je povinen dodržovat obecně ustálená pravidla slušného
chování a svým jednáním neohrožovat nebo neobtěžovat ostatní návštěvníky.

•

Do areálu není dovoleno vstupovat se psy a jinými zvířaty.

•

Návštěvník je povinen dodržovat případná pravidla a omezení, která se
vztahují na konkrétní trampolíny.

•

Vstupem do areálu sportoviště se návštěvník zavazuje dodržovat tento
provozní řád.

•

Návštěvník se zavazuje dodržovat pokyny zaměstnanců HOP Arena.
Pravidla bezpečného skákání

a)

Postup před skákáním
•

Před skákáním je návštěvník povinen vyzout své boty a uložit je do botníku u
trampolín.

•

Návštěvník je povinen skákat pouze v ponožkách, které jsou pro tento účel
určeny.

b)

Oblečení
•

Návštěvník je oprávněn skákat pouze ve vhodném oblečení. Návštěvník
nesmí skákat v džínách či kalhotách s kovovými prvky (např. kovovými
cvoky).

•

c)

Zákazy a omezení při skákání
•

Na jedné trampolíně smí skákat pouze jedna osoba.

•

Do pěnového moře může skákat vždy pouze jedna osoba. Před skokem je
návštěvník povinen ujistit se, že moře je pro skok volné.

•

Je zakázáno skákat dvojitá salta. Je zakázáno skákat salto vzad do pěnového
moře.

•

Mimo trampolíny jsou zakázány jakékoliv akrobatické prvky.

•

Je zakázáno přebíhání trampolíny.

•

Skákání z trampolíny na trampolínu je povoleno pouze v případě, že
trampolínová plocha je volná.
Není povoleno do sebe strkat, běhat, závodit anebo prát se.

•
•
•
•

d)

Je zakázáno se věšet na basketbalové koše.
Je zakázáno šplhání po stěnách a vertikálních trampolínách.
Návštěvníci se nesmí dotýkat, opírat se, tahat nebo se zavěšovat za sítě
nacházející se kolem trampolín.
Další zákazy a omezení na trampolínách

•

Návštěvníci nesmí na trampolínách sedět nebo ležet. Pokud si návštěvníci
chtějí odpočinout, musí opustit trampolíny.

•

Návštěvníci nesmí sedat na polstrování a zábradlí u trampolín.

•

Na trampolínách je zakázáno užívat telefony a kamery.

•

Na trampolínách je zakázáno konzumovat jídlo či pití. Je výslovně zakázáno
vstupovat na trampolínu se žvýkačkou.

e)

Ohlašovací povinnost při závadě nebo nehodě
•

•

f)

Návštěvník je povinen před skákáním vyprázdnit své kapsy.

Návštěvník je povinen okamžitě hlásit veškeré závady v areálu sportoviště či
na trampolíně jakémukoliv zaměstnanci HOP Arena a příslušné sportovní
zařízení okamžitě přestat používat.
Návštěvník je povinen okamžitě nahlásit jakémukoliv zaměstnanci HOP Aréna
úraz či škodu na majetku. Na případné pozdější reklamace nebude brán
zřetel.
Batoliště

•
•

Trampolíny označené jako Batoliště mohou používat pouze děti do věku 5
let.
Děti v plenkách musí mít elastické nepropustné pleny.

