Náv!t"vní #ád:
Zábavn! park na vodní hladin".
Provozovatel:

Sport Motion s.r.o. , Erno Ko#$ála 966, Pardubice 530 12

Náv#t"vní %ád - Zábavného parku na vodní hladin" slou&í k zaji#t"ní bezpe'ného provozu venkovních atrakcí a musí b!t v#emi náv#t"vníky dodr&ován. Zakoupením vstupného souhlasí náv#t"vník s náv#t"vním %ádem. Je
povinen dodr&ovat jeho ustanovení a dbát pokyn( zam"stnanc( za%ízení.

!lánek I.
Vstup a vyu"ívání: Zábavného parku na vodní hladin!.
1) Na informa'ní nást"nce jsou zve%ejn"ny ceny vstupného a provozní
doba v'etn" dal#ích d(le&it!ch informací.
2) Vstup a vyu&ívání - zábavného parku na vodní hladin" je povolen pouze
po zaplacení vstupného. Vstupné vymezuje dobu po kterou m(&ete zábavn! parku na vodní hladin" vyu&ívat.
3) Vstup na Zábavn! park na vodní hladin" je povolen pouze s plovací vestou, kterou obdr&íte p%i zakoupení lístku.
4) P%i zakoupení se ka&d! zákazník podrobuje ustanovením tohoto %ádu a
v#em pokyn(m zam"stnanc(m Sport Motion s.r.o.
5) D"tem mlad!ím 18 let, je vstup a vyu$ívání Zábavného parku na
vodní hladin" povolen pouze v doprovodu osoby star!í 18 let, kte#í
p#ebírají zodpov"dnost za jejich bezpe%nost.
6) Ka&dá osoba souhlasí s tím, &e se na zábavn!ch atrakcí pohybuje na
vlastní nebezpe'í a dobrovoln" a nese za své 'iny zodpov"dnost.
7) Za eventuální ztrátu v"cí náv#t"vník( nenese provozovatel odpov"dnost.
Cenné p%edm"ty, doklady, ani vy##í finan'ní obnosy nebudou brány do
úschovy. Za cenné p%edm"ty se pova&ují drahé kovy, perly, drahokamy a
p%edm"ty z nich vyrobené, drobné luxusní p%edm"ty, jejich& hodnota p%esahuje 15.000,- K' za jeden kus (hodinky, br!le apod.); za cenné p%edm"ty se nepova&uje elektronika. !

8)P%ípadné zm"ny provozní doby budou v'as oznámeny na www.sup-pardubice.cz

P(j'ovna paddleboard(, kánoí, #lapadel a kolob"&ek.
Provozovatel:

Sport Motion s.r.o. , Erno Ko#$ála 966, Pardubice 530 12

Náv#t"vní %ád - P(j'ovny paddleboardu a kánoí slou&í k zaji#t"ní bezpe'ného provozu na %ece a musí b!t v#emi náv#t"vníky dodr&ován. Zakoupením
vstupného souhlasí náv#t"vník s náv#t"vním %ádem. Je povinen dodr&ovat
jeho ustanovení a dbát pokyn( zam"stnanc( za%ízení.

Pronájem a základní pravidla: P"j#ovna Paddlboardu, kanoí, $lapadel a
kolob!%ek.
1) Na informa'ní nást"nce jsou zve%ejn"ny ceny vstupného a provozní
doba v'etn" dal#ích d(le&it!ch informací.
2) V"c lze p(j'it na základ" online objednávky v rezerva'ním systému, kter!
najdete na stránkách: www.sup-pardubice.cz / www.sup-hradec.cz nebo
p%í p%edlo&ení OP nebo jiného pr(kazu toto&nosti osobám zp(sobil!m.
3) Paddleboardy, kánoe, kolob"&ky, #lapadla m(&ete pou&ívat pouze po zaplacení vstupného. Vstupné vymezuje dobu nebo trasu zap(j'ení.
4) Osobám mlad!ím 18-ti let nesmí b&t kánoe, paddleboardy ani !lapadlo p'j%ovány. Pro d"ti je musí p(j'it dosp"lí, kte%í p%ebírají zodpov"dnost za jejich bezpe'nost a pou$ívání plovacích vest.
5) Ka&dá osoba souhlasí s tím, &e se na vodní hladin" pohybuje na vlastní
nebezpe'í a dobrovoln" a nese za své 'iny zodpov"dnost.
6) P%i zakoupení se ka&d! zákazník podrobuje ustanovením tohoto %ádu a
v#em pokyn(m zam"stnanc( Sport Motion s.r.o.

7) Za eventuální ztrátu v"cí náv#t"vník( nenese provozovatel odpov"dnost.
Cenné p%edm"ty, doklady, ani vy##í finan'ní obnosy nebudou brány do
úschovy. Za cenné p%edm"ty se pova&ují drahé kovy, perly, drahokamy a
p%edm"ty z nich vyrobené, drobné luxusní p%edm"ty, jejich& hodnota p%esahuje 15.000,- K' za jeden kus (hodinky, br!le apod.); za cenné p%edm"ty se nepova&uje elektronika.
8) P%ípadné zm"ny provozní doby budou v'as oznámeny na:
sup-pardubice.cz!

www.-

!lánek II.
Vylou%ení z náv!t"vníka.
1) Na Zábavn! park na vodní hladin" a do p(j'ovny mají zakázan! vstup
osoby, které jsou posti&eny jakoukoliv nemocí ohro&ující zdraví jin!ch osob, osoby se zjevn!mi naka&liv!mi nebo odpor budícími
chorobami, ekzémy, plísn"mi, vyrá&kami, dále pod vlivem alkoholu
nebo toxick!ch látek. !
2)Náv#t"vník m(&e b!t vykázán bez vrácení vstupného i ten náv#t"vník, kter! p%es napomenutí p%estoupí ustanovení tohoto %ádu nebo neuposlechne pokyn( odpov"dného pracovníka Sport Motion s.r.o. V
krajním p%ípad", dle povahy p%estupku, m(&e obsluha po&ádat o
zakro'ení policie. !

!lánek III.
Pokyny pro náv!t"vníky.
1)Ka&d! náv#t"vník je povinen bezpodmíne'n" dbát ustanovení tohoto %ádu,
pokyn( zam"stnanc(, kte%í jsou osobn" odpov"dní za vytvo%ení
bezpe'ného prost%edí.
2)K p%evlékání se pou&ívá #atna.

3)Náv#t"vníci, v'etn" mal!ch d"tí, pou&ívají plavky nebo oble'ení vhodné ke
koupání.
4) Vstup na Zábavn! park na vodní hladin" je povolen pouze s plovací vestou.
5)Dbejte zv!#ené pozornosti p%i pohybu, zejména na mole.
6)Náv#t"vníci jsou povinni dodr&ovat 'istotu p%edev#ím v prostorách zatravn"n!ch ploch, odpadky odhazovat do odpadkov!ch ko#(. !
!

7)P%i svévolném po#kození kteréhokoliv za%ízení Sport Motion s.r.o. zaplatí
zp(sobenou #kodu dle ur'ení provozovatele.
8)Náv#t"vníci zabezpe'í v maximální mo&né mí%e své osobní v"ci proti kráde&i, nenechají je bez dozoru.
Pokyny pro plavbu.
1) P%i protism"rné plavb" dvou plavidel se vzájemn" vyh!bejte vpravo, po
levém boku.
Musí b&t respektováno i dal!ích pokyn' provozovatele p'j%ovny, p#íslu!ník' Policie, Státní plavební správy ( SPS ), Povodí Labe a Rybá#ského svazu ( je t#eba brát ohled' i na rybá#e ).
V p%ípad" plavební nehody je povinen nájemce plavidla spole'n" s provozovatelem p(j'ovny tuto událost nahlásit SPS.!
!lánek IV.
Je zakázáno.

1) Zdr&ovat se ve vyhrazen!ch prostorách bez zaplacení vstupného.
2)Pou&ívat alkoholické a jakékoliv dal#í návykové látky.

3)Zdr&ovat se bez plovací vesty na Zábavném parku na vodní hladin".
4)Chovat se hlu'n" a srá&et jiné osoby z nafukovacích atrakcí.
5)Manipulovat s provozn" technick!m za%ízením Sport Motion s.r.o.
6)Vodit na atrakce psy a dal#í zví%ata.
7)Pou&ívat molo k jin!m ú'el(m ne& nastupování na paddleboardy a vstupu
na Zábavn! park na vodní hladin".
8)Vstupovat do Zábavného parku na vodní hladin" z jin!ch míst, ne& k tomu
ur'eného mola.
9)Vy&adovat od zam"stnanc( Sport Motion s.r.o. slu&by odporující tomuto
%ádu.
10) P%ibli&ovat se s plavidlem z p(j'ovny k ostatním plavidl(m, zejména k
plavidl(m lodní dopravy, plout do sm"ru jejich plavby a k%í&it jejich
dráhu ve vzdálenosti men#í ne& 200m.
11)Pou&ívat les a b%eh jako WC 'i skládku

Provozovatel: Sport Motion s.r.o.
V Pardubicích dne 1.5.2018
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