NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ
SKATEPARK / BIKEPARK

Vlastník a provozovatel hřiště:

Město Vratimov
Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov
IČ: 00297372

Technické parametry hřiště (dále také „skatepark“)
Jedná se o nízkou betonovou stavbu – venkovní sportovní překážku. Základní tvar je možno vepsat do
lichoběžníku o rozměrech cca 32 a 23 m a celkové ploše 548 m2. Skate/bike park sestává z jednotlivých na sebe plynule navazujících betonových překážek, které tvoří jeden celek parku. Celý park je
dále doplněn kovovými trubkovými překážkami – tzv. raily.

Hřiště je určeno pro tyto sporty:
- Skateboard
- BMX kola
- in-line brusle
- koloběžky

PRVKY PARKU (překážky):
LEDGE
GRINDBOX 2
C - GRINDBOX
LEDGE - MANUALBOX
RAIL 1
GRINDBOX HUBBA 1 - 2x
BANK TO BANK + RAIL 2
GRINDBOX HUBBA 2 - 2x
RAIL 3
5 x BANK
1 x SCHODY

Všeobecná ustanovení
1. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele skateparku.
2. Hřiště smí být používáno jen v souladu s tímto návštěvním řádem a platnými právními předpisy.
3. Veškerá neorganizovaná činnost prováděná ve sportovním areálu probíhá na vlastní nebezpečí
a věcí rodičů nebo doprovodu nezletilých dětí je poučit je o možných nebezpečích. Za úrazy
související s užíváním hřiště nenese provozovatel zodpovědnost.
4. Hřiště je přístupné v provozní dobu a pouze v případě, že nejsou zavřeny vstupní průchody areálu.
5. Provozovatel nenese odpovědnost za věci odložené v prostoru sportoviště a jejich případnou ztrátu.
6. Hřiště je určeno především pro osoby starší 12 let. Osoby mladší 12 let mohou vstupovat na hřiště a
užívat jej pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

Bezpečnost

Provozní doba hřiště:
01.05. – 30.09. od 08.00 h až do setmění, nejdéle do 21.00 h
01.10. – 30.04. od 08.00 h až do setmění, nejdéle do 19.00 h
GPS poloha: 49.7718453N, 18.3180706E

Dodržování pořádku
1. Dodržování pořádku sleduje a vlastními pokyny usměrňuje správce hřiště. Správce hřiště je
oprávněn vykázat osoby nerespektující návštěvní řád hřiště.
2. Každý uživatel hřiště je povinen:
a) chovat se tak, aby neohrožoval život a zdraví své či jiných osob a nezpůsobil jinému škodu,
b) chovat se tak, aby nezpůsobil škodu na majetku, nepoškozoval plochu a vybavení sportoviště
a neznečisťoval sportoviště (k provozování všech druhů sportů musí být používáno sportovní
nářadí, sportovní pomůcky, sportovní oděv a obuv, které neznečistí prostor sportoviště, nezpůsobí
škodu na sportovišti a ani ostatním účastníkům),
c) ohlásit správci hřiště každou škodu, kterou způsobí na sportovišti a sdělit při tom osobní údaje a
projednat způsob náhrady škody,
d) uhradit škodu, kterou způsobí v souvislosti se svou činností na sportovišti.
3. V prostoru hřiště je zakázáno:
a) Pohyb na čemkoliv jiném než na skateboardu, in-line bruslích, koloběžkách a BMX kolech.
Je zakázáno např. vjíždět na horských kolech apod.
b) Vstup osobám v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných a psychotropních látek.
c) Konzumace alkoholických nápojů, kouření, vnášet a užívat omamné a psychotropní látky.
d) Vstup s jakoukoliv zbraní nebo ostrými předměty.
e) Vnášet sklo.
f) Cíleně poškozovat plochu, překážky nebo vybavení skateparku!
g) Rozdělávat oheň a používat pyrotechnické pomůcky.
h) Vstupovat na plochu skateparku s předměty, které by nějak ohrozily zdraví, či bezpečnost
ostatních osob.
i) Vstup osob se zvířaty a vnášení zvířat.
j) Odhazovat odpadky na jiná místa než do odpadkových košů.
k) Divákům se zakazuje vstupovat do prostoru překážkové plochy a odkládat tam osobní věci
(batohy, oblečení apod.).
l) Posedávat a zdržovat se v prostoru překážek při neaktivní činnosti.
4. V případě zjištění závady na překážkách, či jiné závady v prostoru skateparku jsou návštěvníci
povinni tuto skutečnost bezodkladně oznámit provozovateli skateparku.
5. Každý návštěvník je povinen plochu, překážky i okolí udržovat v čistotě a pořádku.

Nedodržuje-li uživatel tento návštěvní řád, je správce oprávněn jej ze hřiště
vykázat.
Nedodržování ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo jiná porušení
občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit Městskému
úřadu ve Vratimově nebo Policii České republiky.

1.Při jízdě ve skateparku musí každý mladší 18 let používat helmu (přilbu). Další doporučené
ochranné pomůcky jsou chrániče kolen a loktů.

Pokud se setkáte s poškozováním vybavení hřiště, neprodleně to oznamte
policii na linku 158 nebo provozovateli hřiště.

2. BMX kolo pro použití ve skateparku musí být vybaveno plastovými koncovkami na řídítkách
a plastovými pegy.

Užívejte skatepark ve zdraví, opatrnosti a za vzájemné ohleduplnosti.

3. Koloběžky musí být vybaveny plastovými koncovkami na řídítkách a plastovými pegy.
4. Trénink ve skateparku je povolen za účasti minimálně 2 uživatelů z důvodu poskytnutí první
pomoci při úrazu.
5. Provozovatel nebo jím pověřený správce hřiště je oprávněn uzavřít na určitou dobu sportoviště nebo
jeho část a v odůvodněných případech i přerušit právě probíhající provoz, a to zejména v případě
nepříznivých klimatických podmínek nebo vyskytnuvší se závadě, která by ohrožovala život či zdraví
osob na sportovišti.
6. Skatepark je nezpůsobilý k provozu:
- v případě deště nebo mokrého povrchu překážek a prostoru mezi překážkami,
- při sněhové pokrývce či náledí,
- za šera, za tmy a při jinak snížené viditelnosti,
- v případě poškození povrchu skateparku či překážek.

Důležité telefonní kontakty:
Hasiči
150
Záchranná služba
155
Policie ČR
158
Tísňová linka
112
Správci hřiště:

Ji í Mika 724 277 165
Vojt ch Ned la 607 524 730
Vlastník a provozovatel hřiště (město Vratimov) 595 705 917 nebo 595 705 911
Zhotovitel
Hydro Gas Manufacture, s.r.o. - Skateparky FIVERAMPS
Poděbradova 1069/35
702 00 Ostrava
IČ: 26792699

www.fiveramps.com

Tento projekt „Doprovodné aktivity ve Vratimově k páteřní cyklostezce Ostrava-Beskydy č. 59 a cyklotrase č. 6064 - Skate/bikepark s workoutovým hřištěm“ byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

