Provozní řád IN-LINE dráhy v areálu TJ Sokol Blovice
1. Vstup na in-line dráhu
a) Vstup na in-line dráhu je povolen pouze v období :
letní období 1. dubna – 31. října od 8:00 do 20:00
zimní období 1. listopadu – 31. března od 10:00 do 17:00
b) Každá osoba vstupuje na in-line dráhu na vlastní nebezpečí a podrobuje se ustanovením
tohoto provozního řádu, je povinna tato ustanovení dodržovat a dbát pokynů odpovědných
pracovníků provozovatele.
c) Dětem mladším 12ti let je vstup na in-line dráhu povolen pouze v doprovodu zákonného
zástupce staršího 18ti let. Doprovod je po celou dobu pobytu na in-line dráze za dítě
zodpovědný.
d) Vstup na in-line dráhu je zakázán v den konání domácího fotbalového utkání a sportovně
kulturních akcí (informace budou oznámeny v předstihu na informační tabuli u vstupu do
sokolovny).
2. Provozní pokyny pro bruslaře
a) Jízda na in-line dráze je povolena pouze po pravé straně a pouze ve vyznačeném směru.
b) Předjíždění pomalejších bruslařů je povoleno pouze zleva.
c) Jízda ve skupině vedle sebe není povolena. Levá strana in-line dráhy je určena pro
předjíždění.
d) Každý bruslař je povinen při pohybu na in-line dráze používat chrániče kolen a rukou.
e) Vstupu na in-line dráhu je povolen dětem do 15ti let pouze s ochrannou helmou na hlavě.
f) Každá osoba pohybující se na in-line dráze je povinna uposlechnout všech pokynů
odpovědných pracovníků provozovatele. Každá osoba pohybující se in-line dráze je osobně
odpovědná za svévolné poškození nebo znečištění in-line dráhy. Případnou škodu je
povinna uhradit.
h) Všechny osoby pohybující se na in-line dráze se musí ve vlastním zájmu chovat opatrně a
předcházet tak případným úrazům, neboť provozovatel in-line dráhy nenese odpovědnost za
škody způsobené nepozorností, nekázní a nedodržováním provozního řádu.
i) Za věci odložené v prostorách in-line dráhy nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.
j) Úraz či jinou mimořádnou událost je každý povinen oznámit provozovateli –
tel.605904937
3. Zakázané činnosti v prostorách sokolovny a in-line dráhy

Všem osobám je přísně zakázáno:
a) kouřit ve všech prostorách in-line dráhy
b) požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky
c) srážet a strkat druhé osoby
d) bránit v jízdě ostatním osobám
e) znečišťovat prostory in-line dráhy odpadky
f) pokládat na in-line dráhu předměty bránící v jízdě
g) poškozovat vybavení in-line dráhy a stadionu
4. Zákaz vstupu na in-line dráhu
Na in-line dráhu není povolen vstup a vjezd:
a) dospělým osobám na kole, mladším v případě, že nejsou na dráze žádní bruslaři je vjezd
v omezené míře povolen
b) chodcům, pokud zrovna nedoprovázejí svoje děti
c) osobám opilým nebo pod vlivem jiných omamných látek
d) zvířatům
e) všem motorovým vozidlům, vyjma vozidel údržby TJ Sokol Blovice
5. Závěrečná ustanovení
a) Provozní řád je závazný pro všechny odpovědné pracovníky provozovatele i pro všechny
osoby na in-line dráze.
b) Porušení tohoto provozního řádu může být posuzováno jako přestupek.
c) Z in-line dráhy bude vykázána každá osoba, která přes napomenutí nebude dodržovat
ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků
provozovatele nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li tato osoba in-line
dráhu na vyzvání, v takovém případě může odpovědný pracovník provozovatele
požádat o zakročení člena Městské policie Blovice nebo Policie ČR.
V Blovicích dne 22.8.2014
Účinnost:
tento Provozní a návštěvní řád v areálu TJ Sokol Blovice je účinný ode dne 23.8.2014 .
Kontaktní osobou za provozovatele je: Ivan Bystřický, správce – tel. 605904937

