
Pravidla používání dráhy Tubby
Safety rules for using Tubby tracks.

Instrukce pro uživatele dráhy

V zájmu vaší bezpečnosti je důležité respektovat 
a dodržovat následující pravidla:

Jízda je na vlastní nebezpečí.
Při jízdě za děti odpovídají rodiče nebo odpovědný zástupce.
Věková hranice pro jízdu na krátké a střední dráze je od 4 let.
Věková hranice pro jízdu na dráze se zatáčkami je od 8 let.
Dráhu smí používat osoby do 100 kg váhy a do výšky 2 m.

Na dráze je zakázána jízda:
 Několika osob v jednom člunu.
 Několika člunů.
 V otevřené obuvi.
 Na mokré dráze.
 Těhotným ženám. 
 Osobám se zvýšenou lámavosti kostí, po úraze páteře, hlavy nebo končetin.
 Osobám pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek.
 S ostrými předměty.

Pokyny pro jízdu v dráze:
 Jízdu je možné absolvovat, pokud je dráha prázdná. 
 Před jízdou vložte tažný popruh do člunu.
 Je zakázáno držet tažný popruh za jízdy v ruce.
 Seďte uvnitř člunu s nohama zkříženými před sebou 

     (ne v člunu pod sebou) a přehozenými přes okraj člunu směrem ven.
 Rukama se pevně držte madel na člunu.
 Pohybujte se jen ve vyhrazených prostorech.
 Provozovatel na požádání umožní jízdu ze sníženého nájezdu.
 Po skončení jízdy ihned opusťte dráhu. 

Provoz dráhy musí být přerušen během bouřky, deště, pokud je dráha mokrá. 
Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit provoz v případě technické závady nebo špatných 
povětrnostních podmínek.

Zásady pro využívání dětského pásu 
(dopravníku) Sun Kid

Vstupem do Dětského parku Amálka, se účastníci zavazují respektovat smluvní přepravní pod-
mínky, tarifní podmínky a ceník jízdného

Pohyblivý pás je určen pro přepravu lyžařů, snowboardistů a pěších jedoucích vestoje. Z přepra-
vy jsou vyloučeny osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a osoby, které ne-
dodržují tyto podmínky, popř. nedbají pokynů odpovědných pracovníků,

Každý návštěvník je povinen:
 Pohybovat se pouze po vyznačených přístupových a výstupových cestách
 Mít u sebe platnou jízdenku a na požádání oprávněné osoby dopravce se jí prokázat
 Před vstupem do Dětského Ski Parku projít odbavovacím zařízením, které jízdenku 

     v systému vyhodnotí
 Dbát pokynů oprávněných pracovníků dopravce
 Řídit se upozorněními umístěnými v prostoru Dětského parku Amálka i mimo něj

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 a letní 
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 a letní sporty.
Přepravovaný musí na dopravník nastupovat s člunem v ruce.
Platí zákaz kouření. Dodržování pořádku a čistoty je samozřejmou povinností.
Ohrozí-li cestující porušením svých povinností pověřenou osobu dopravce, jedná se o přestupek 
podle zákona čís. 200/1990 Sb., o přestupcích.

General instructions for all users.

For your safety, please, respect the following rules:

The ride is at your own risk.
Parents are responsible for using track by their children.
The age limit for short and medium narrow tracks is 4 years.
The age limit for riding the track with the banked curves is 8 years.
All tracks may be used by persons up to 100 kg and up to 200 cm.

The ride on the track is forbidden:
 For more than one person in one boat.
 For more than one boat on the track at the same time.
 In open shoes.
 On the wet track.
 For pregnant women.
 For persons with higher bone fragility or after recent bone fracture or  

     spine, head or limbs injury.
 For persons under the influence of alcohol, drugs and other narcotics.
 With sharp objects.

Directions for using the track:
 The ride is allowed when the track is empty.
 Put the towing strap into the boat before the ride.
 It is forbidden to hold the towing strap while driving.
 Sit inside the boat with your crossed legs out off the boat.
 Do not put your legs into the boat. 
 Hold firmly handrails on the boat by both your hands.
 Move only in dedicated spaces.
 On your request the operator will provide your start from a reduced level. 
 Leave the track immediately after your ride. 

The operations on tracks must be interrupted during a thunderstorm, rain or when tracks are wet. 
The operator reserves the right to stop operation on  all tracks in case of any technical defect or 
any other conditions dangerous for using tracks.

The SunKid  conveyor – TERMS OF USE

Entering the Amálka Children’s Park all visitors agree to respect all transport, tariff and safety 
conditions. The SunKid  conveyor is designed for the transport of skiers, snowboarders and pe-
destrians. The entry and move on the conveyor is forbidden for persons under the influence of 
alcohol or other narcotic. All users of SunKid conveyor agree with transport  conditions and will 
follow the instructions of the responsible staff.

Every user  is required to:
 Use only marked accesses and paths
 Enter and exit only marked accesses of the conveyor
 Have a valid ticket and evaluate the ticket by using  entering check – in system
 Show a valid ticket at the request of an authorized person
 Observe the operational instructions

Warnings:
A conveyor user who has caused damage to the conveyor and its parts is obliged to compensate  
the damage.                          
The conveyor is designed exclusively for the transport of persons with or without equipment for 
winter and summer sports.
It is forbidden to transport objects or materials dangerous for the safety of the surrounding 
persons or the function of the device and its operation.
The user is responsible for the proper transport of equipment.
Free parts of the garment, braces, laces etc. can cause injury.
The user must board the conveyor with the boat in his hand and hold it during the transport.
Smoking in the Amálka Children’s Park is prohibited. 
The breach of users duties is an offense of the authorized person and might cause legal 
consequences to the user.


