Provozní řád ledové stěny
Ledová lezecká stěna (dále jen „Stěna“) slouží výhradně pro nácvik ledového lezení. Všichni její návštěvníci
jsou povinni se seznámit s ustanoveními tohoto provozního řádu a řídit se jimi, přičemž tyto skutečnosti
potvrdí svým podpisem při návštěvě ledové stěny.
I. Návštěvník: návštěvníkem se rozumí osoba, která se v době provozu stěny buď přímo účastní vlastního lezení či
jištění, nebo se zdržuje v prostoru stěny. Prostorem stěny se rozumí prostor vymezený lyžařskými polty. V ohraničeném
prostoru je zakázán pohyb bez bezpečnostní přilby a maček.
II. Odborný dozor (dále jen „Služba“): odborný dozor může vykonávat pouze osoba k tomu zmocněná
provozovatelem.
III. Provozovatel: Ski school Kraličák Odpovědný vedoucí: Martin Škrott
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Každý návštěvník prostoru ledové stěny je povinen se při příchodu nahlásit službě.
Všichni návštěvníci ledové stěny provozují sportovní činnost na vlastní nebezpečí a disponují kvalitním a plně
funkčním lezeckým materiálem, za který si každý návštěvník ručí.
Vstup a pobyt ve vyhrazeném prostoru ledové stěny je na vlastní nebezpečí.
Provozovatel nezodpovídá za zranění a škody způsobené rizikovými faktory charakteristickými pro ledové lezení
(odpadávající led, ostré hroty maček a cepínů, omrzliny, atd.)
Ledové lezení na stěně mohou provádět pouze osoby, které předem uhradily příslušné vstupné podle platného
ceníku.
Návštěvníci mladší 18 let mohou provádět ledové lezení pouze pod přímým dohledem návštěvníka staršího 18
let. Současně musí předložit písemný souhlas zákonného zástupce.
Návštěvníci mezi 15 a 18 lety mohou samostatně lézt pouze pokud se prokáží platnou průkazkou ČHS a
předloží písemný souhlas zákonného zástupce.
Provozovatel neručí za odložené věci.

Děti mladší 10 let mají povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby, která za ně po celou dobu pobytu v lezeckém
centru plně zodpovídá!

IV. Povinnosti návštěvníka
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Uposlechnout pokynů služby.
Je zakázáno vstupovat na lano nebo zasekávat cepín do lana.
Dodržovat zásady bezpečného lezení.
Neprodleně hlásit službě jakýkoliv úraz.
Upozornit Návštěvníka, popř. službu na porušování ustanovení tohoto provozního řádu, zejména zásad
bezpečného lezení (viz též níže).
6. Udržovat čistotu.
7. Provozovatel nebo služba jsou oprávněni kdykoli vykázat z prostor ledové stěny osobu, která porušuje
ustanovení tohoto provozního řádu (zejména pokud nedodrží zásady bezpečného lezení) nebo základní pravidla
slušného chování a svým jednáním ohrožuje či omezuje ostatní návštěvníky - a to bez nároku na vrácení
vstupného.
8. Při zjištění jakéhokoliv porušování ustanovení tohoto provozního řádu je návštěvník povinen porušující osobu
upozornit na dodržování uvedených ustanovení. V případě, že to nepovede k nápravě, je návštěvník povinen
informovat službu.
9. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě potřeby měnit nebo nahradit tento provozní řád nebo jeho jednotlivá
ustanovení.
10. Při nedodržení ustanovení provozního řádu nebo zásad bezpečného ledového lezení návštěvník odpovídá za
škody způsobené třetím osobám.

Za jakékoliv podněty ke změně nebo doplnění předem děkujeme.

