PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU KAMJINAM
V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou uživatelé (návštěvníci)
areálu Kamjinam povinni respektovat Provozní řád a uposlechnout pokynů osob
určených provozovatelem.
1. Uživatelem (návštěvníkem) se stává každý, kdo vstupuje do areálu. Vstup na
beachvolejbalová hřiště vždy ohlásí na baru restaurace.
2. Obsluha restaurace zároveň dohlíží na udržování pořádku a Provozního řádu, přijímá
objednávky na rezervace a zapůjčuje sportovní vybavení.
3. Vstup do areálu je možný pouze v provozní době. Zdržovat se v areálu mimo provozní dobu
je zakázáno.
4. Uživatel (návštěvník) je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou
způsobeny provozovateli areálu v plné výši.
5. Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné činnosti,
provozovatel neodpovídá. Dále provozovatel neodpovídá za vzniklou újmu na zdraví z
důvodu nevhodného užívání sportovního vybavení a vybavení sportovišť. Návštěvník
sportuje na vlastní nebezpečí.
6. Osoby mladší 15-ti let mohou využívat veškerá sportoviště pouze pod dohledem a
odpovědnosti osoby starší 18-ti let.
7. Provozovatel neručí za odložené věci, peníze a jiné cennosti návštěvníků areálu.
8. Veškeré zařízení a plochy areálu musí uživatel užívat pouze k účelu, ke kterému jsou určeny.
9. Návštěvník je povinen ihned nahlásit na baru restaurace, jež je součástí areálu veškeré
závady sportoviště či překážky bránící řádnému užívání sportoviště (dále jen „závady“).
Tato ohlašovací povinnost návštěvníka se vztahuje na závady vzniklé před započetím
užívání sportoviště příslušným návštěvníkem anebo na závady vzniklé v průběhu užívání
sportoviště návštěvníkem. Do doby vyřešení situace příslušným oprávněným pracovníkem
sportovního centra (tímto se rozumí zejména úprava sportoviště, poskytnutí náhradního
sportoviště či kompenzace) není návštěvníkovi dovoleno započít využívat sportoviště či v
jeho využití pokračovat. V případě, že návštěvník nesplní tuto svou ohlašovací povinnost a
bude sportoviště přes závady užívat, nenese provozovatel areálu jakoukoli odpovědnost za
případnou škodu.
10. Vstup na sportoviště a dětské pískové hřiště je povolen jen za těchto podmínek:
• po předchozí rezervaci nebo domluvě na baru restaurace

• zákaz vnášení skleněných, ostrých nebo jinak nebezpečných předmětů
• je zakázáno věšet se na ochranné sítě, branky a koše na basketbal a svévolně poškozovat
zařízení a vybavení sportovišť
• je zakázáno vstupovat s cigaretou, doutníkem atd.
11. V areálu je přísně zakázáno:
• kouření mimo vyhrazená místa a manipulace s otevřeným ohněm
• jízda na kole, motorkách, používání kolečkových bruslí, skateboardů apod.
V případě návštěvy areálu se psy je návštěvník povinen:
• mít psa neustále na vodítku a s náhubkem
• opatřit psa případně jiným zařízením, které zaručí bezpečnost ostatních návštěvníků
• mít psa v dohledu tak, aby mohl v případě vzniku situace ohrožující ostatní návštěvníky
okamžitě zasáhnout
• Je přísně zakázáno
• venčit psy v celém areálu včetně terasy
• vstupovat se psy na sportoviště
• v případě nedodržení výše uvedených pravidel, která se týkají pohybu psů po areálu, bude
návštěvníkovi zakázán vstup do areálu a veškerý úklid a hygienická opatření budou
návštěvníkovi-majiteli psa účtovány
Je zakázáno zejména:
•
•
•
•
•

odhazovat po areálu odpadky
znečišťovat venkovní a vnitřní prostory
konzumovat vlastní jídlo a pití
ničit, odnášet nebo přemísťovat zařízení areálu
rozdělávat oheň
V případě nedodržení uvedených pravidel bude:

•
•
•
•

návštěvník z areálu vykázán
návštěvníkovi zakázán přístup do areálu
zjištěna totožnost návštěvníka v součinnosti s příslušnými orgány
vymáhána náhrada způsobené škody

Návštěvník je vždy povinen uposlechnout příkazu pracovníka sportovního areálu. Návštěvník je
povinen řídit se provozním řádem areálu. Návštěvník je povinen se seznámit před započetím
sportování s Provozním řádem sportoviště. Provozní řád sportoviště je k dispozici na recepci areálu
a na vývěskách situovaných v areálu.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento Provozní řád areálu KAMJINAM může být z rozhodnutí společnosti čas od času změněn.
Tento Provozní řád areálu je účinný ode dne 1.7.2017 a je k dispozici u vstupu do areálu

Tísňové telefonní linky:
Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky, apod.…), která ohrožuje
osoby, majetek, zvířata nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo
150 HASIČI
Hasičský záchranný sbor ČR
Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život na telefonní
lince
155 ZÁCHRANKA
Zdravotnická záchranná služba kraje
Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo
158 POLICIE
Policie České republiky
156 Městská (obecní) policie
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání
je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech

