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Návštěvní řád a provozní pokyny pro návštěvníky in-line dráhy
Provozní řád určuje podmínky bezpečného provozu in-line dráhy v rekreačním areálu Matylda
a musí být všemi návštěvníky bezpodmínečně dodržován.
In-line dráha je přístupná celoročně, po dobu hlavní sezóny od 1. dubna do 31. října je zajišťován
její úklid a údržba.
Provozní pokyny pro bruslaře a ostatní návštěvníky in-line dráhy













Každý návštěvník in-line dráhy je povinen dodržovat tento provozní řád a dbát jeho
nařízení a
případně pokynů odpovědných pracovníků provozovatele.
Jízda na okruhu a veškerý pohyb v in-line areálu je povolený po celý rok, a to na vlastní
nebezpečí.
Dětem mladším 12 let je vstup na in-line dráhu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let,
která je po celou dobu za dítě zodpovědná.
Jízda na in-line dráze je povolena po pravé straně a pouze ve směru hodinových ručiček. Dráha je
rozdělena přerušovanou čárou na dva pruhy a označena symboly, z nichž širší (3,60 m) je určen
pro bruslaře a užší (1,20 m) pro cyklisty. Druhý okruh je štěrkový a slouží jako stezka pro pěší
návštěvníky areálu. Předjíždění bruslařů je povoleno pouze zleva.
Každý bruslař je povinen přizpůsobit rychlost jízdy tak, aby neohrozil další návštěvníky dráhy
nebo sám sebe.
Jízda vedle sebe je povolena za předpokladu, že nebudou omezováni a ohrožováni na bezpečnosti
ostatní návštěvníci dráhy.
Vstup na in-line dráhu dětem do 15 let je povolen pouze s ochranou přilbou na hlavě.
Vstup na in-line dráhu je všem bruslařům doporučen s ochranou přilbou na hlavě a chrániči kolen,
loktů a dlaní.
Každý návštěvník in-line dráhy je odpovědný za její případné poškození či znečištění jím
způsobené.
Všechny osoby, pohybující se na in-line dráze, jsou povinny se chovat ohleduplně, opatrně,
bezpečně a předcházet tak případným úrazům. Provozovatel in-line dráhy nenese odpovědnost za
škody způsobené nepozorností, nekázní a nedodržováním provozního řádu.
Uzamykatelné skříňky v prostoru in-line dráhy slouží k uložení osobních věcí návštěvníků dráhy.
Za případnou ztrátu cenností nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Skříňky jsou k dispozici
v období od 1. dubna do 31. října.
Zakázané činnosti v prostorách in-line dráhy









Strkání a srážení ostatních návštěvníků dráhy.
Omezování a bránění v jízdě ostatním návštěvníkům dráhy.
Odkládání jakýchkoliv předmětů včetně oděvů na in-line dráhu.
Poškozování a znečišťování prostor in-line dráhy.
Vjíždění motorových vozidel na in-line dráhu (mimo vozidel správce).
Vstup osobám podnapilým nebo pod vlivem toxických látek.
Vstup se psem a jinými zvířaty.
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