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PROVOZNÍ ŘÁD A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY 

Specializované trampolínové haly – Nádraží ČD Liberec 

 

Provozovna:   Specializovaná trampolínová hala  

Adresa provozovny:   Nádraží č.p. 435, Liberec 2 

Provozovatel haly:  Trampolíny Patrman, z.ú., Janáčkova 847/14, Liberec 1, 460 01 

   IČ: 022 41 901 

 

1. Provozní řád a pokyny pro návštěvníky (dále jen: „provozní řád“) Trampolínové haly (dále jen „hala“) je závazný 

pro všechny návštěvníky. Vstupem do Haly návštěvníci souhlasí s provozním řádem. 

2. Vstup do Haly, i když opakovaný, je povolen pouze po předchozím řádném seznámení s provozním řádem Haly. 

3. Každý návštěvník mladší 15 let je povinen předložit před vstupem do Haly podepsaný Souhlas 

rodiče/zákonného zástupce dítěte (dále jen „souhlas rodiče“) nebo být v doprovodu rodiče/zákonného 

zástupce. (dle věkové kategorie ad bod 4. tohoto provozního řádu). 

4. Věkové kategorie a dohled: 

- 0-12 let – pouze s doprovodem rodiče/zákonného zástupce, který bude po celou dobu pohybu dítěte 

v Hale mít nad ním dohled a zodpovídat za pohyb a chování dítěte v  Hale 

- 12-15 let – není potřeba přímý dohled nad dítětem této věkové kategorie, ale musí před zahájením 

jakýchkoliv aktivit v Hale odevzdat podepsaný souhlas rodiče na recepci Haly 

- 15-18 let – osoba této věkové kategorie je povinna se na recepci prokázat občanským průkazem a 

podepsat Čestné prohlášení návštěvníka Haly (dále jen „prohlášení“) 

 

5. Návštěvník Haly souhlasí, že v případě pochybností, se podrobí dechové zkoušce na alkohol. 

6. Návštěvník nebo doprovod je povinen bez zbytečného odkladu nahlásit personálu Haly jakýkoli úraz, nehodu 

nebo poškození vybavení Haly. Návštěvník nebo jeho rodič/zákonný zástupce či jiný doprovod bere na vědomí 

a souhlasí se zápisem úrazu, nehody a okolností se vznikem úrazu včetně svědků úrazu/nehody do Knihy úrazů 

a to neodkladně.  Zároveň je návštěvník, kterému se úraz stal, nebo jeho rodič/zákonný zástupce či jiný 

doprovod, povinen se na vyzvání podrobit dechové zkoušce na alkohol nebo krevní zkoušce pro kontrolu 

omamných a psychotropních látek. 

7. Vstup zvířat je do Haly zakázán. 

8. V celém Haly je zákaz kouření. 

9. Konzumace jídla a nápojů je možná pouze v prostorách recepce, která je součástí Haly.  

10. Vstup do Haly se doporučuje ve vhodném sportovním oblečení a obuvi (viz bod 15. provozního řádu). 

11. Provozovatel haly ani jeho nájemce není zodpovědný za škodu nebo odcizení cenností (klíče, mobillní telefon, 

šperky, hodinky apod.) která vznikne návštěvníkovi během jeho pobytu v Hale Každý návštěvník má možnost 

si své cennosti uschovat v uzamykatelné skříňce v dámské šatně nebo přímo na recepci v uzamykatelné 

zásuvce, za jejíž obsah zodpovídá recepční. 

12. Vstup návštěvníkovi, který má respirační nebo infekční nemoc, je zakázán. 

13. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že prostory Haly jsou monitorovány kamerovým systémem se 

záznamem z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku a vybavení Haly. 

14. Personál Haly si vyhrazuje právo odmítnout jakéhokoli návštěvníka, a to bez udání důvodu, pokud má 

pochybnosti o jeho fyzickém nebo duševním zdraví. 

15. Návštěvník je povinen po vstupu do Haly dodržovat následující bezpečnostní pokyny: 

- Pohyb v prostorách Haly je povolen pouze v čisté sálové obuvi a na trampolínách v ponožkách. Není 

dovoleno skákat na trampolínách naboso (z hygienických a bezpečnostních důvodů). 
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- Oblečení nesmí jakýmkoli způsobem ohrožovat návštěvníky nebo poškozovat vybavení Haly 

- Návštěvník je povinen brát ohled na ostatní návštěvníky, skákat a cvičit dle svých pohybových a 

zdravotních možností 

- Osobám mladším 12 let je do Haly povolen pouze v doprovodu rodiče/zákonného zástupce nebo jím 

pověřeným doprovodem. Doprovode této osoby může také čekat v prostorách recepce a sledovat dění 

v tělocvičně na přenosové obrazovce. Za chování svého dítěte/svěřence však po celou dobu pobytu v Hale 

zodpovídá. 

- Vstup na trampolíny a ostatní cvičební vybavení je přísně zakázán pod vlivem alkoholu nebo jiných 

omamných látek 

- Návštěvníci, kteří vstupují na trampolíny nesmějí mít u sebe předměty, které ohrožují jejich zdraví a zdraví 

ostatních nebo poškozují vybavení Haly. Např. šály, šátky, tkaničky, šperky, náušnice, řetízky, náramky, 

pearcing (nutné přelepit náplastí), pásky, brýle, nože či jiné ostré předměty, žvýkačky a zároveň nesmějí 

mít v kapsách svého oblečení, ani v rukách, žádné předměty, např. mobilní telefon, klíče, klíčenky, MP3 

apod. 

- Je zákaz odkládání jakýchkoli předmětů na trampolíny a všechny ostatní sportovní vybavení 

- Na jedné trampolíně může ve stejnou chvíli skákat pouze jedna osoba 

- Skákání na jedné noze je přísně zakázáno 

- Na trampolínách je zakázáno sedět, ležet a odpočívat 

- Je zákaz jakékoli agresivity či hrubého chování k ostatním návštěvníkům Haly 

- V případě pádu nesmí dávat návštěvník ruce pod sebe či před sebe, ale držet je při těle a bradu tlačit 

k hrudníku 

- Doporučujeme skákat se zavřenými ústy a zatnutými zuby, aby nedošlo k poranění jazyka 

- Zákaz honění a běhání po trampolínách 

- Z trampolíny se slézá a nikdy neseskakuje! 

- Přísný zákaz vstupu pod trampolíny 

- Před vstupem na trampolíny je NUTNÉ se dokonale rozcvičit! 

- Každý skáče jen tak vysoko, aby měl jistotu, že zvládne dopad a ve zdraví ukončí cvičení 

- Při každém skoku se maximálně soustřeď (i na ty nejjednodušší prvky) 

- Skákej jen tak dlouho, dokud dokážeš ovládat dech. Jen tak můžeš být připraven na bezpečný dopad 

- Pokud návštěvník pocítí jakoukoli  nevolnost nebo únavu tak je povinen pohybovou aktivitu přerušit a 

odpočinout si 

- Všichni návštěvníci jsou povinni se řídit Provozním řádem a bezpečnostními pokyny 

- V případě nedodržení pravidel či porušení provozního řádu a pokynů personálu, poškození vybavení Haly 

nebo jiného nevhodného chování, je personál Haly oprávněn takového návštěvníka vykázat z Haly bez 

nároku na vrácení vstupného 

- Provozovatel Haly nezodpovídá za případné úrazy nebo poškození způsobené vlastní nedbalostí, 

neopatrností, nezohledněním vlastního zdravotního stavu, svých možností a schopností nebo 

nedodržením provozního řádu a bezpečnostních pokynů 

- Návštěvník, respektive rodič/zákonný zástupce nebo jiný doprovod, si je vědom toho, že může dojít ke 

vzniku úrazu. Návštěvník je povinen chovat se tak, aby předcházel vzniku úrazu a škody. 

 

 

V Liberci dne 1. 6. 2018 
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