
Provozní řád 

Provozovatel:  TS města Přerova s.r.o., Na hrázi 3165/17, Přerov, tel. 518 291 115 

Provozní doba: 1. 12. -  28. 2.     skatepark uzavřen 

                               1. 3.  -   31. 3.          7 – 18 hod 

                               1. 4.  -   31. 10.        7 – 20 hod 

                               1. 11. -  30. 11.        7 – 18 hod 
  

1. V prostoru skateparku je povolena jízda pouze na skateboardu, in-line bruslích  

2. Osoby mladší 10 let mohou do areálu skateparku pouze v doprovodu osoby starší 18 let. 

3. Osoby mladší 15 let musí používat při jízdě ochrannou přilbu, chránič kolen, loktů i 

zápěstí. Osobám starším 18 let, které užívají překážkovou plochu v areálu, se doporučuje 

to samé vybavení. Osoby mladší 18 let musí používat při jízdě minimálně ochranou 

přilbu. Při konání soutěží jsou závodníci povinni mít ochranou přilbu každý bez výjimky. 

4. Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či 

jinou škodu sobě, provozovateli ani nikomu jinému. Za veškeré vámi způsobené škody 

nesete plnou odpovědnost. 

5. V případě zjištění závady na překážkách, či jiné závady v prostoru skateparku, jsou 

návštěvníci povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit provozovateli skateparku. 

6. Každý návštěvník je povinen plochu, překážky i okolí udržovat v čistotě. 

7. Do areálu skateparku není dovolen vstup se psy ani s jinými zvířaty. 

8. Při mokru, náledí a sněhové pokrývce je skatepark uzavřen. 

9. Užívání plochy a překážek, i pohyb v tomto skateparku, je pouze na vlastní nebezpečí 

návštěvníků. Všechny osoby se pohybují ve skateparku na vlastní nebezpečí. 

10. Za jakýkoli úraz majitel ani provozovatel skateparku nenese žádnou odpovědnost. 

 

Ve skateparku je zakázáno 

1. Vnášet alkoholické či jiné omamné a psychotropní látky. 

2. Vstup s jakoukoliv zbraní nebo ostrými předměty. 

3. Vnášet sklo. 

4. Vstupovat na překážkovou plochu a na překážky nebo je aktivně využívat pod vlivem 

alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek. 

5. Kouřit a užívat jakékoli druhy omamných či psychotropních látek. 

6. Lézt, šplhat či se zavěšovat na konstrukce. 

7. Poškozovat plochu, překážky nebo vybavení skateparku. 

8. Rozdělávat oheň a používat pyrotechnické pomůcky. 

9.  Vnášení překážek, které nebyly dodány a schváleny provozovatelem nebo výrobcem, 

a jízda na nich. 

10. Vstupovat na překážkovou plochu s předměty ohrožujícími bezpečnost. 

 


