
DĚTSKÝ SKI PARK AMÁLKA

Všeobecné podmínky
   Dětský ski park AMÁLKA je určen přednostně pro zákazníky profesionální Ski &   

 board school Dolní Morava. Účast dalších zájemců, především rodičů s malými   
 dětmi, je podmíněna souhlasem odpovědných pracovníků dětského ski parku 
 a jeho kapacitními, resp. bezpečnostními parametry. Provozovatel ski parku má při   
 překročení kapacity areálu právo návštěvníky do Dětského ski parku Amálka nevpustit.

   Lyžařská škola má přednostní právo v nástupu na přepravní zařízení.
   Kapacita Dětského ski parku Amálka je 150 osob včetně doprovodu.
   Provozní doba dětského ski parku je stanovena v provozním řádu. Provozovatel   

 areálu může interval provozní doby omezit, i jinak pozměnit ze závažných 
 provozních důvodů (výpadek proudu v důsledku nepříznivých povětrnostních    
 poměrů, špatných sněhových podmínek apod.).

   Vstupné pro klienty Ski & board school Dolní Morava je během výuky ZDARMA. 
 Pro ostatní účastníky je vstupné uvedeno v ceníku provozovatele areálu.
  Návštěvník musí mít platnou vstupenku a na požádání oprávněné osoby se jí    
 prokázat.

   Vstup do areálu je povolen jen s lyžařskou i snowboardovou výbavou.
   Doprovod bez lyží na nohou se může v areálu pohybovat pouze na místech určených  

 k přezouvání.
   Návštěvníci Dětského ski parku Amálka jsou povinni dbát veškerých doporučení 

 a nařízení provozovatele a pracovníků Sněžník a.s.
   Klient musí před vstupem do Dětského ski parku Amálka projít odbavovacím    

 zařízením, které jízdenku v systému vyhodnotí.
  Ohrozí-li klient vážným porušením svých povinností pracovníka Dětského ski parku   

 Amálka, popř. jinou osobu využívající služeb tohoto areálu, jedná se o přestupek   
 podle zákona čís. 200/1990 Sb., o přestupcích.

   Mějte své děti neustále pod dohledem.
   Chovejme se ohleduplně a šetrně k okolní přírodě, dbejme všech pokynů a nařízení  

 k její ochraně. Chraňme přírodu pro naši budoucnost.
   Za dodržování zásad bezpečnosti a ostatních podmínek a pokynů Vám upřímně   

 děkujeme a přejeme příjemný pobyt v našem areálu, v souladu s krásnou přírodou  
 a krajinou Králického Sněžníku.

V Dětském ski parku Amálka je zakázáno:
   Pohyb návštěvníků v obuvi.
   Sáňkování a bobování.
   Pohyb dětí bez doprovodu odpovědné osoby.
   Svévolné přenášení zařízení a vybavení areálu.
   Nepřiměřená konzumace alkoholu.
   Držení zbraní, nebezpečných nástrojů a látek.
   Vstupovat se psy a jinými zvířaty.
   Kouření.
   Vstupovat organizovaným skupinám, školním kurzům a jiným 

 komerčním výukám. 
   Organizovat vlastní soutěže a zábory plochy areálu bez souhlasu pracovníků 

 lyžařské školy.

Vstupem do Dětského ski parku Amálka se návštěvník ZAVAZUJE k:
  Dodržování ustanovení těchto Všeobecných podmínek.
  Dodržování Přepravního řádu dětského lyžařského vleku AMÁLKA.
  Dodržování obecných pravidel FIS (viz obrazová tabule).
  Dodržování bezpečnostních zásad pro pohyb na zábavních zařízeních Sun Kid

 (dopravní pás a kolotoč).
  Udržování pořádku a čistoty v celém areálu.
  Dodržování pokynů pracovníků obsluhy a dozoru.
  Dodržování zákazu kouření.

Souhrn bezpečnostních zásad pro používání pojízdného pásu 
a dětského kolotoče Sun Kid v Dětském ski parku AMÁLKA:

ZÁSADY PRO VYUŽÍVÁNÍ DĚTSKÉHO PÁSU (DOPRAVNÍKU) SUN KID
   Pohyblivý pás je určen pro přepravu lyžařů, snowboardistů a pěších.
   Z přepravy jsou vyloučeny osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek  

 a osoby, které nedodržují tyto podmínky, popř. nedbají pokynů odpovědných 
 pracovníků.

   Všechny zúčastněné osoby jsou povinny zachovávat opatrnost přiměřenou typu   
 zařízení a povaze jejího provozu.

   Uživatel dopravníku, který způsobil poškození pojízdného pásu nebo jiné části 
 tohoto zařízení, je povinen provozovateli nahradit vzniklou škodu.

   Je zakázáno přepravovat věci nebo materiál, který by svým rozsahem či obsahem  
 ohrožoval jakýmkoliv způsobem bezpečnost okolních osob nebo funkci zařízení 
 a plynulost jeho chodu. Dopravník je konstruován výhradně pro přepravu osob 
 s nebo bez vybavení pro zimní sporty v horském terénu.

   Uživatel odpovídá za řádnou výstroj a vybavení, nebezpečné mohou být volné části  
 oděvu: šle, tkaničky a nedbale či jinak nebezpečně používaná výstroj či vybavení  
 pro zimní sporty.

   Snowboardista musí na dopravník nastupovat se snowboardem v ruce.
   Platí zákaz kouření. Dodržování pořádku a čistoty je samozřejmou povinností.

ZÁSADY PRO VYUŽÍVÁNÍ DĚTSKÉHO KOLOTOČE SUN KID
   Instruktor s klientem má přednost při nastupování.
   Dětský kolotoč mohou využívat pouze děti o hmotnosti max. 40 kg.
   Zařízení je neustále v pohybu, věnujte mu proto odpovídající pozornost.
   Při nastupování i vystupování z kolotoče neomezujte a neohrožujte ostatní osoby kolem.
   Jízda na kolotoči probíhá vždy vsedě, nebo na lyžích vestoje.
   Platí zákaz kladení jakýchkoliv předmětů do aktivní dráhy kolotoče.
   V případě většího zájmu o jízdu na kolotoči platí max. 5 minut na jedno dítě, vystřídejte se.
   Nezasahujte do elektrické výbavy kolotoče.
   V případě akutního nebezpečí zmáčkněte červené tlačítko STOP vedle kolotoče,  

 nebo upozorněte obsluhu.

Přepravní řád dětského lyžařského vleku AMÁLKA:

LYŽAŘI (SNOWBOARDISTÉ) JSOU POVINNI:
   Vstupovat pouze na ty části zařízení a do prostorů, u kterých je to dovoleno podle  

 naváděcích ukazatelů, resp. pokynů obsluhujících pracovníků areálu.
   Dodržovat stanovené přístupové cesty; nastupovat a vystupovat v místech pro 

 tento účel vymezený, věnovat náležitou pozornost všem upozorněním, 
 piktogramům a pokynům,

   Respektovat striktní zákaz kouření a odhazování předmětů (odpadků) během jízdy  
 a obecně kdekoliv v prostoru Dětského ski parku Amálka.

   Z jízdy na vleku jsou vyloučeny osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo jinak 
 indisponované,

   Dodržovat zásady slušného chování a vzájemný ohled. Je zakázáno bránit 
 plynulému chodu zařízení, znečišťovat nebo poškozovat toto zařízení, zneužívat   
 zastavovací zařízení, popř. vytvářet jakkoliv nebezpečné situace, které mohou   
 ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu vleku a jeho uživatelů nebo
 osob v bezprostředním okolí.

PŘI NASTUPOVÁNÍ MUSÍ LYŽAŘ NEBO SNOWBOARDISTA:
   Ruce vytáhnout z poutek lyžařských holí a tyto obě držet vnější rukou.
   Druhou ruku musí mít volnou pro uchopení vlečného závěsu.
   Před nástupem srovnat lyže paralelně vedle sebe a sledovat přijíždějící vlečný závěs.

PŘI JÍZDĚ NA VLEKU MUSÍ LYŽAŘ NEBO SNOWBOARDISTA:
   Lyžařské hole držet v jedné ruce a druhou se přidržovat vlečného závěsu.
   Během jízdy dodržovat ve sněhu vlečnou stopu, svévolně z ní nevyjíždět a nepouštět  

 vlečný závěs.
   V případě neúmyslného pádu uvolnit vlečný závěs a co nejrychleji opustit trať.
   Dodržovat zákaz chytání vlečných závěsů na trati, zavěšovat se a nastupovat mimo  

 vyznačený prostor.
   Mít při jízdě upnuté části oděvu, aby nedošlo k nechtěnému zachycení zařízením.

PŘI VYSTUPOVÁNÍ MUSÍ LYŽAŘ NEBO SNOWBOARDISTA:
   Uvolnit vlečný závěs až v označeném místě, přiměřeně klidně a v podélné ose   

 tažného lana.
   Po uvolnění tažného závěsu ihned opustit výstupní prostor v označeném směru.
   Dodržovat zákaz jízdy po vlečné stopě směrem dolů.
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