Provozní řád a bezpečnostní pokyny Jump-arena Cheb
I.
Obecné povinnosti
1. Provozní řád a bezpečnostní pokyny Jump-arena Cheb platí pro všechny návštěvníky areálu.
2. Každý návštěvník je povinen se před vstupem do prostoru Jump-areny seznámit s tímto provozním řádem a
bezpečnostními pokyny. Vstupem do prostoru trampolín návštěvníci s tímto provozním řádem souhlasí a berou jej
na vědomí.
3. Všichni návštěvníci jsou povinný dbát pokynů personálu a dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v prostorách
Jump-areny.
4. Vstup do prostoru trampolín je možný jednotlivě nebo ve skupinách.
5. Vstup jednotlivců do prostoru trampolín :
5.1. Vstup pro malé děti od 2– 6let je možný pouze v doprovodu zákonného zástupce.
5.2. Zákonný zástupce dětí ve věku 2 - 6 let není povinnen platit vstupné, pokud nevyužívá žádné z atrakcí.
Provozovatel není odpovědný za škodu nebo odcizení věcí, která vznikne návštěvníkovi mimo
uzamykatelné boxy.
10. Návštěvníci berou na vědomí a souhlasí s tím, že areál je monitorován kamerovým systémem
zaznamenávající obraz i zvuk, a to z důvodu bezpečnosti, ochrany majetku a zdraví.
II.
Podmínky vstupu do prostoru trampolín
1. Vstup do prostoru trampolín je z hygienických a bezpečnostních důvodů povolen pouze v protiskluzových
ponožkách a ve sportovním oděvu, který nebude ohrožovat ostatní návštěvníky nebo poškozovat zařízení areálu.
2. Před vstupem do prostoru trampolín jsou návštěvníci povinni vyprázdnit kapsy tak, aby neobsahovaly žádné
nebezpečné předměty (zejména jakékoliv ostré předměty, mobilní telefon, klíče atd.).
3. Návštěvníkům je doporučeno vstupovat do prostoru trampolín bez brýlí, za jejich poškození provozovatel
neodpovídá.
4. Nevstupovat do areálu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
5. Vnášet nápoje a jiné potraviny.
6. Nevstupovat se zvířetem.
7. Každý návštěvník je povinen před vstupem do prostoru trampolín upozornit na veškerá zdravotní omezení,
která by se mohla negativně projevit na jeho zdravotním stavu.
8. Vstup návštěvníka, který má respirační nebo infekční onemocnění je zakázán. Personál Jumpareny Cheb si
vyhrazuje právo nevpustit viditelně nemocné osoby do prostoru arény.
9. Vstup do arény je umožněn po vyslechnutí bezpečnostních instrukcí od zaměstnanců.
III.
Bezpečnostní pokyny chování v prostoru trampolín
1. V prostoru trampolín jsou návštěvníci povinni dbát zvýšené opatrnosti a nepřeceňovat své síly.
2. V prostoru Jump-areny je při sportovních činnostech zakázáno:
2.1. Skákat na jedné noze, vždy skákejte na obou nohách naráz,
2.2. odkládat jakékoliv předměty či oblečení na trampolíny,
2.3. skákání dvojitých, trojitých salt či jakýchkoliv akrobatických prvků,
2.4. sedat nebo lehat na trampolíny či dopadové plochy,
2.5. přeskakovat na obsazenou trampolínu,
2.6. jakékoliv zápasení s ostatními návštěvníky nebo jakákoliv jiná hrubost,
2.7. strkání, běhání, napadání a závodění v celé aréně (platí i mimo prostor atrakcí),
2.8. klouzání se po stěně trampolíny,
2.9. vstupovat pod trampolíny a do zázemí arény,
2.10. chytání a šplhání na jakékoliv vyvýšené žíněnky nebo sítě,
2.11. skákat na bezpečnostní žíněnky, které zakrývají konstrukci trampolín a pružiny, skáče se vždy uprostřed
trampolíny.
2.12. skákání nebo věšení se na oplocení,
2.13. skákání salt a jiných rizikových skoků je možné pouze pod vedením trenéra,
3. Návštěvníci jsou povinni na trampolínách skákat v bezpečných vzdálenostech od sebe, aby nedošlo ke
vzájemnému střetu a případnému úrazu. Při odpočinku na vyvýšeninách je nutné věnovat pozornost ostatním
skákajícím. Skákání z plošin je možné, pouze pokud na dané trampolíně nikdo neskáče.
4. Na jedné trampolíně může skákat pouze jedna osoba.
5. Maximální hmotnost skákající osoby je 120 kg.
6. Při míčových hrách na trampolínách je nezbytné používat pouze míče poskytnuté provozovatelem, do míčů se
nesmí kopat, nevybíjí se do hlavy a vrchní části těla, po zasažení míčem, opusťte prostor vybíjené. Neházejte
míčem po osobách, které jsou už vybity, nebo po těch, kteří míč nečekají.
7. Návštěvníci nesmí, jakkoliv poškozovat trampolíny a jiná zařízení v prostoru areálu.
8. Při pádu nesmí návštěvník dávat ruce dozadu / za sebe / pod sebe, ale musí je držet při těle a bradu tlačit k
hrudníku. Doporučuje se při skákání mít zavřená ústa a stisknuté zuby, aby nedošlo k poranění jazyka.
9. Pokud návštěvník pocítí jakoukoliv nevolnost nebo únavu je povinen přerušit sportovní aktivitu.

10. Návštěvníci jsou povinni nahlásit personálu Jump-areny Cheb :
10.1. Jakékoliv úrazy či jiné zdravotní komplikace své či jiné osoby,
10.2 .jakékoliv poškození zařízení v prostoru trampolín, a zázemí arény,
10.3 závažné porušení tohoto provozního řádu a bezpečnostních pokynů
11. Návštěvník nebo příslušná odpovědná osoba návštěvníka (zákonný zástupce, dozor) bere na vědomí a
souhlasí se zápisem úrazu, nehody a okolností se vznikem úrazu včetně svědků úrazu nebo nehody do knihy
úrazů, kterou je provozovatel za tímto účelem povinen vést. Provozovatel prostřednictvím personálu Jump-areny
Cheb je povinen bezodkladně každý úraz nebo nehodu zapsat do knihy úrazů
IV.
Dodržování řádu, odpovědnost
1. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů personálu Jump-areny Cheb.
2. Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby předcházel vzniku úrazu nebo škody.
3. Všichni návštěvníci byli před vstupem na sportoviště s bezpečnostními pokyny seznámeni a vstupem do areálu
Jump-areny se je zavázali dodržovat.
4. V případě jakéhokoliv nedodržování bezpečnostních pravidel, pokynů pracovníků areálu, poškozování zařízení
nacházejícího se v areálu nebo jiného nevhodného chování návštěvníka, je personál Jump-areny Cheb
oprávněný ho kdykoliv vykázat. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného.
5. Pokud je zákazník přistižen při využívání trampolín a atrakcí mimo rezervovaný a zaplacený čas, doplatí plné
vstupné další hodiny bez možnosti jejího doskákání.
6. Provozovatel neodpovídá za případné úrazy nebo poškození způsobené vlastní nedbalostí, neopatrností,
nezohledněním vlastního zdravotního stavu, svých možností a schopností nebo nedodržením tohoto provozního
řádu a bezpečnostních pravidel.
Při nedodržení bezpečnostních pokynů hrozí nebezpečí vážného úrazu. Všichni návštěvníci byli před vstupem na
Jump-arenu s bezpečnostními pokyny seznámeni a vstupem do Jump-areny se je zavázali dodržovat.

