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SKATEPARK PŘÍBOR

Areál byl vybudován Městem Příbor za přispění Ministerstva vnitra České republiky
v rámci Komplexního součinnostního programu prevence kriminality

PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO
SKATEPARKU V PŘÍBOŘE

Vstup a využití celého areálu skateparku pouze

n a   v l a s t n í   n e b e z p e č í ! ! !

I.Podmínky pro užívání skateparku v Příboře

1. Zařízení je určeno především pro mládež starší než 15 let.

2. Děti ve věku 6 -10 let mohou zařízení využívat pouze v doprovodu rodičů, 
nebo osoby pověřené rodiči, starší 18 let.

3. Dětem do 6 let věku je vstup na sportovní plochu a překážky zakázán.

4. Skatepark je určen pro skateboarding, in-line bruslení, a BMX kola podle 
DIN 79105.

5. Na sportovní plochu i překážky je vstup povolen pouze aktivním uživatelům.

6. Každý uživatel skateparku musí bezpodmínečně používat přilbu na ochranu 
hlavy, chrániče kolen, holení, loktů, dlaní a zápěstí.

7. Za jakoukoliv škodu na zdraví nebo na věcech způsobenou v areálu 
skateparku nenese provozovatel žádnou odpovědnost.

8. V případě zranění je nezbytné nechat se okamžitě ošetřit u lékaře.

9. Povinností všech uživatelů je udržovat v celém areálu skateparku čistotu        
a pořádek.
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10. V případě zjištění závady na překážkách či jiné závady v areálu skateparku, 
jsou uživatelé povinni tuto skutečnost neprodleně ohlásit provozovateli 
(Městu Příboru) nebo technickému správci skateparku (Technickým službám 
města Příbora).

11. V areálu skateparku je zakázáno:

 Jezdit v areálu sám/sama (z důvodu přivolání pomoci v případě úrazu).

 Jakýmkoliv způsobem zasahovat do jízdy nebo triků ostatních jezdců.

Pozor na ostatní uživatele.

 Jezdit v případě nepříznivých klimatických podmínek, tj. zejména za deště, 
sněžení a mrazu, mokrého, zmrzlého nebo vlhkého povrchu překážek        
a prostoru mezi překážkami, nebo za tmy a v čase snížené viditelnosti.

 Zdržovat se v areálu za bouřky.

 Kdekoliv na sportovní ploše a překážkách odkládat oblečení nebo jiné věci.

 Jakýmkoliv způsobem poškozovat areál a jeho veškeré zařízení – donášet, 
přenášet či instalovat nové překážky nebo další předměty (pneumatiky, 
trámy, kameny aj.).

 Poškozovat areál a překážky graffiti.

 Používat klasická jízdní kola (včetně horských).

 Užívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné či psychotropní látky.

V celém areálu skateparku rovněž platí zákaz kouření.

 Vstup pod vlivem alkoholu a jiných omamných či psychotropních látek.

 Vodit do areálu jakákoliv zvířata.

12. Za předpokladu respektování výše uvedených podmínek provozního řádu je 
využívání skateparku pro všechny zájemce bezplatné.

13. Provozovatelem a vlastníkem skateparku je Město Příbor se sídlem Náměstí 
Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor.

14. Skatepark je možné užívat jen ve stanovené provozní době a jen při 
dodržování zde stanovených podmínek.

15. Vstup a využívání skateparku jen na vlastní nebezpečí.

16. Provozní řád skateparku byl schválen usnesením z 29. schůze Rady města 
Příbora ze dne 11.3.2008. 

Překážky vyrobila a dodala firma Mystic Constructions.
Jednotlivé překážky jsou opatřeny certifikátem TUV, splňují všechna

bezpečnostní a technická kriteria platná pro Evropskou unii.
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II. Správa areálu skateparku

1. Technickou údržbu areálu a odvoz odpadků zajišťují Technické služby města 
Příbora (technický správce) se sídlem Štramberská 483, 742 58 Příbor.

2. Kontrolu dodržování provozního řádu provádí zejména městská policie. 
Běžné kontroly provádí městská policie, Policie ČR a provozovatel 
skateparku (nebo jím pověřená osoba). Uzamykání objektu zajišťuje městská 
policie a provozovatel skateparku (nebo jím pověřená osoba) dle provozní 
doby.

3. V případě nedodržování tohoto provozního řádu budou uživatele z areálu 
skateparku vykázáni.

4. Záruční i pozáruční servis bude provádět dodavatel skateových překážek 
firma Mystic Constructions, Římská 26, Praha 2.

III. Provozní doba

PROVOZNÍ DOBA SKATEPARKU
V období od 1. dubna do 31. října (mimo pondělí) 

Měsíc duben: 
Úterý až pátek 15:00 – 18:00 hod. 
So, Ne, státní svátky:                     09:00 – 11:00 hod. 15:00 – 18:00 hod. 

Měsíc květen, červen:  
Úterý až pátek: 15:00 – 20:30 hod. 
So, Ne, státní svátky:                     09:00 – 11:00 hod. 15:00 – 20:30 hod. 

Měsíc červenec, srpen: 
Úterý až neděle, státní svátky:       09:00 – 11:00 hod. 14:00 – 20:00 hod. 

Měsíc září: 
Úterý až pátek: 15:00 – 18:30 hod. 
So, Ne, státní svátky:                     09:00 – 11:00 hod. 15:00 – 18:30 hod. 

Měsíc říjen: 
So, Ne, státní svátky:                     09:00 – 11:00 hod 14:00 – 16:30 hod. 

V období od 1. listopadu do 31. března je areál uzavřen.

Za nepříznivých klimatických podmínek je areál Skateparku pro veřejnost uzavřen. 
Provozovatel si vyhrazuje právo Skatepark z provozních důvodů uzavřít. 
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Důležitá telefonní čísla:

  Záchranná služba ……………. 155
  Pohotovost Kopřivnice ………. 556 812 444
  Pohotovost Nový Jičín ………. 556 711 381
  Policie ČR …………………….. 158
  Obvodní oddělení PČR ……… 556 722 218
  Městská policie ………………. 556 725 111
  Městský úřad Příbor …………. 556 455 455
  Technické služby města Příbora 556 725 046, 556 723 432

                                        Ing. Milan Strakoš, v.r.
                                          Starosta




