PROVOZNÍ ŘÁD SKiMU DĚTSKÝCH PARKŮ,
POMEZNÍ BOUDY A MALÁ ÚPA „U KOSTELA“
I. Všeobecné podmínky
1. Vstup do prostoru dětského parku je na vlastní riziko návštěvníka.
2. Pomeski škola zimních sportů neodpovídá:
• za škody na majetku a zdraví návštěvníka dětského parku, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá
platným zákonům a tomuto provoznímu řádu,
• za věci v areálu odložené.
3. Dodržování provozního řádu v dětském parku mohou kontrolovat k tomu oprávněné osoby.
Oprávněnou osobou jsou pracovníci Pomeski školy zimních sportů
II. Provoz dopravních zařízení
1.
2.
3.
4.

Zakoupením jízdenky se účastníci přepravy zavazují respektovat uvedené podmínky, dané tímto provozním řádem.
Provoz na dopravních zařízeních je v ceně platné jízdenky SKiMU, pro klienty Pomeski školy zimních sportů je provoz zdarma.
Náhrada jízdného v případě nedočerpání tarifu se neposkytuje.
Účastník přepravy je povinen zejména:
• mít u sebe platnou jízdenku a na požádání oprávněné osoby provozovatele jí ukázat,
• dbát pokynů obsluhy dopravního zařízení a výstražných a příkazových tabulek na vleku.
5. Právo přednosti jízdy na dopravních zařízeních mají členové Horské služby a učitelé školy zimních sportů Pomeski.
6. Jízda na dopravních zařízeních je zakázána osobám podnapilým a osobám pod vlivem návykových látek.
7. Během jízdy na dopravních zařízeních není dovoleno:
• nastupovat mimo nástupní prostor
• vybočovat z trasy
• přibírat další osoby
• vystupovat z trasy mimo výstupní stanici
8. Při pádu během jízdy je nutno okamžitě opustit trasu dopravního zařízení.
9. V případě hrubého porušení tohoto provozního řádu může oprávněná osoba vykázat viníka z prostoru dětského parku SKiMU.
10. Provozní doba dopravních zařízení je viditelně vyvěšena na spodní stanici a na pokladnách SKiMU areálu, dále pak uveřejněna
na internetové stránce www.pomeski.cz a www.skimu.cz. Provozní doba je denně 8:30  – 16:00. Provozní doba je pohyblivá,
v případě nezájmu klientů může být dopravní zařízení dočasně vypnuto.
11. Provozovatel dopravních zařízení si v případě nepříznivých povětrnostních a sněhových podmínek vyhrazuje právo otevřít dopravní
zařízení na základě domluvy. Kontakty na provozovatele jsou viditelně vyvěšeny na spodní stanici a na pokladnách SKiMU areálu
a uveřejněny na internetové stránce www.pomeski.cz a www.skimu.cz.
12. Provozovatel dopravních zařízení je oprávněn uzavřít dopravní zařízení a dětský park z provozních důvodů:
• naplnění kapacity dětského areálu a provozních zařízení, klienti školy zimních sportů Pomeski jsou odbavováni přednostně
• nepříznivých povětrnostních a sněhových podmínek,
• technických poruch,
• v jiných případech vyšší moci,
přitom nevzniká žádný nárok na náhradu výdajů.
III. Provoz dětského parku SKiMU.
1. Dětský park SKiMU je v provozu v době provozu dopravních zařízení.
2. V dětském parku SKiMU se lyžaři a snowboardisté pohybují na vlastní nebezpečí. Účastníci dbají na bezpečnost vlastní i ostatních
návštěvníků.
3. V dětském parku SKiMU je zakázáno sáňkování a bobování.
4. Nedodržování následujících podmínek chování v dětském parku SKiMU může být důvodem k vyloučení z dětského parku:
• každý návštěvník je povinen vždy přizpůsobit volbu tratě a rychlost jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu trati, povětrnostním
podmínkám a viditelnosti,
• předjíždění na sjezdové trati je povoleno z obou stran, za bezpečné předjetí vždy odpovídá předjíždějící,
• přejíždět dráhu lyžařského vleku je zakázáno,
• bez souhlasu oprávněné osoby je zakázáno stavět na sjezdových tratích jakékoli překážky (např. sněhové můstky, slalomy apod.),
• každý účastník provozu v dětském parku SKiMU a dopravních zařízeních je povinen poskytnout zraněnému pomoc a ohlásit úraz
na stanici Horské služby nebo pracovníkům školy zimních sportů Pomeski.
5. Vstup do dětského parku SKiMU je zpoplatněn dle platného ceníku SKiMU.
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