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PROVOZNÍ ŘÁD 

Trampolínového parku, Kladno 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Provozní řád určuje podmínky bezpečného provozu Trampolínového parku v areálu koupaliště u 
Sletiště a musí být všemi návštěvníky bezpodmínečně dodržován. 

1. Provozovatelem tohoto areálu je společnost Sportovní areály města Kladna s.r.o., Sportovců 
818, 272 01 Kladno. 

2. Trampolínový park je provozován od dubna do září. 

 Článek 2 

Vstup do areálu 

1. Vstup do areálu Trampolínového parku je povolen pouze v určené provozní době po zaplacení 
vstupného. 

2. Vstupem do tohoto areálu se každá osoba podrobuje ustanovením tohoto provozního řádu a 
provozních řádů jednotlivých skákacích atrakcí, je povinna tato ustanovení dodržovat a dbát 
pokynů odpovědných pracovníků provozovatele. 

Článek 3 

Provozní pokyny pro návštěvníky areálu Trampolínového parku 

1. Všechny osoby pohybující se v areálu se musí ve svém vlastním zájmu chovat opatrně a 
předcházet tak případným úrazům, neboť provozovatel nenese odpovědnost za škody 
způsobené nepozorností, nekázní a nedodržováním provozních řádů. 

2. Každá osoba pohybující se v areálu je osobně odpovědná za jakékoli svévolné poškození a 
znečištění prostorů areálu. Případnou škodu je povinna uhradit. 

3. Za věci odložené v prostorách parku nenese provozovatel žádnou odpovědnost. 

4. K zakoupené vstupence obdrží každý návštěvník Trampolínového parku barevný identifikační 
pásek na ruku, který ho opravňuje k pohybu na jednotlivých skákacích atrakcích. Identifikační 
pásek obdrží také osoby, které provádí dozor dětí do 12ti let. 

5. Každý návštěvník parku je povinen na požádání odpovědného pracovníka provozovatele 
předložit platnou vstupenku či ukázat identifikační náramek na ruce. 

6. V případě, že se návštěvník zdrží v areálu atrakcí delší dobu, než je předplacený čas vstupenky, je 
povinen zaplatit vstupné na další časový interval. 

7. Dětem mladším 12ti let je vstup do areálu parku povolen pouze v doprovodu zákonného 
zástupce staršího 18ti let. Doprovod je po celou dobu pobytu dítěte v prostorách parku za dítě 
odpovědný. Doprovod vykonává jedna osoba, v případě volné kapacity parku může provozovatel 
povolit doprovodné osoby dvě. 



 
8. Sportovní kluby, školy, zájmové skupiny, apod. jsou povinny si zajistit dozor.  

9. Úraz či jinou mimořádnou událost je každý návštěvník areálu povinen ihned oznámit 
odpovědným pracovníkům provozovatele. Základní ošetření provede odpovědný pracovník 
provozovatele, který v případě nutnosti přivolá lékařskou pomoc. Úraz bude vždy zapsán do 
Knihy úrazů.  

 

Článek 4 

Zakázané činnosti v areálu Trampolínového parku 

1. Návštěvníkům je zakázán vstup na skákací atrakce v obuvi a s ostrými předměty.  

2. Návštěvníkům s kolečkovými bruslemi není povolen pohyb po areálu. 

3. Skákací atrakce není povoleno používat v případě, že jsou kluzké, vlhké, namrzlé nebo jinak 
viditelně poškozené.  

4. V Trampolínovém parku je zakázáno: 

a. kouřit v celém prostoru  
b. srážet a strkat druhé osoby 
c. bránit v pohybu ostatním osobám 
d. vnášet ostré předměty a pyrotechnickou techniku 
e. znečišťovat prostory 
f. pohybovat se v prostoru osobám pod vlivem alkoholu, drog a jiných psychotropních látek 
g. vstup osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty  

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

1. Porušení tohoto provozního řádu může být posuzováno jako přestupek. 

2. Z areálu Trampolínového parku bude vykázána každá osoba, která přes napomenutí nebude 
dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných 
pracovníků provozovatele nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li tato osoba 
areál, může odpovědný pracovník provozovatele požádat o zakročení člena Městské policie nebo 
Policie ČR. 

3. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti 9. května 2012. 

 

 

 

Jiří Chvojka 

jednatel společnosti   

Sportovní areály města Kladna s.r.o. 

 

 


