Obecné zásady
Provozovatelem lanového parku Dolní Morava je SNĚŽNÍK, a.s., Velká
Morava 79, IČ: 269 79 136, odpovědnou osobou je Kamil Kotucz.

Vstup na překážky lanového parku je možný pouze:
v provozní době a po zakoupení vstupenky
po proškolení a se souhlasem instruktora lanového centra
v pevné sportovní obuvi a vhodném sportovním oblečení

Lanový park obsahuje:

1 okruh dětských lanových překážek s průběžným jištěním
4 okruhy vysokých lanových překážek
Dobrodružnou věž s horolezeckou stěnou
Krok do prázdna Power Fan
Týmovou obří houpačku Big Swing
Lanový přejezd

Programu na lanových překážkách, skoku Power Fan
a Týmové obří houpačce se nesmí účastnit:

Těhotné ženy
Osoby se srdeční vadou
Osoby, které prodělaly poranění páteře
Ostatní osoby, kterým by absolvování překážek/skoků dle vlastního 		
zvážení mohlo zhoršit zdravotní stav

Každý návštěvník je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil újmu
na zdraví sobě ani jiným osobám pohybujícím se v lanovém parku.
V lanovém parku je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol a jiné návykové
látky před zahájením a v průběhu programu.
Osoby, mladší 18let se mohou účastnit programu pouze se souhlasem
jejich zákonného zástupce. Za úmyslné poškození zařízení lanového
parku nezletilou osobou, nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši jejich zákonný zástupce.
Účastník programu v lanovém parku je povinen dodržovat pokyny
instruktora.
Provozovatel má právo ukončit program, či vyloučit osobu z programu,
pokud zjistí, že účastník nebo skupina, porušují provozní řád, pravidla
bezpečnosti či pokyny pracovníka lanového parku.

Na program je nutné se připravit:

Dlouhé vlasy musí být stáhnuty vzadu do culíku a schované pod
čepicí, bundou, tričkem apod., aby nedošlo k zachycení do kladky.
Povolená je pouze pevná sportovní obuv, která nespadne z nohy.
Volné oblečení a nevhodné doplňky (šátky, šály, kravaty), musí být
zastrčené nebo upravené tak, aby nedošlo k jeho zachycení do
kladky, nebo jistícího zařízení.
Ze všech kapes vytáhnout obsah, který může vypadnout a zranit
účastníky dole.
Sundat prstýnky, velké náušnice, náramky, řetízky – vyhnete se tak 		
zranění, jejich zničení, nebo ztrátě.

Bezpečnostní zásady pro vysoké lanové překážky:

Vysoké lanové překážky jsou rozděleny do 4 okruhů – zelený, 			
modrý, červený, černý. Překážky jsou řazeny za sebou a není možné
je předčasně opustit. Bezpečnost účastníků je zajištěna systémem 		
jistících lan, na nichž se účastnící jistí pomoci horolezeckého vybavení
dle pokynu instruktora.

Minimální délka programu je cca 1 hod

Provozní řád LP Dolní Morava
Program se skládá:

Z oblékání úvazků
Ze školení a tréninku správné a bezpečné techniky jištění
Ze samotného absolvování trasy

Účastnit programu na vysokých překážkách se mohou:
Minimální výška 130 cm
Minimální věk 10 let
Maximální váha 120 kg

V jeden moment může být:

Maximálně 1 účastník na překážce
Maximálně 3 účastníci na dřevěných plošinkách

Účastníci mladší osmnácti let musí být pod přímým dohledem dospělé
osoby (zákonný zástupce, nebo jím určená osoba). Jeden dospělý může
dohlížet na maximálně 10 účastníků mladších 18 let, nebo na maximálně
3 účastníky mladší 15 let, u kterých je doporučena osobní asistence dospělého při přejišťování na překážkách.

Účastníci programu jsou povinni dodržovat pravidla
bezpečného pohybu ve výšce a to především:

Používat celotělový zachycovací postroj, jistící sadu se dvěma
karabinami a kladkou, nebo Clic – it.
Zvládnout a demonstrovat správnou techniku jištění dříve, než opustí 		
tréninkové překážky.
Před nástupem na překážky a po celou dobu pohybu ve výšce se 		
v každém okamžiku jistit v bezpečnostních jistících bodech.
Poruší-li účastníci tato pravidla, vystavují se riziku pádu a vážného zranění.

Bezpečnostní zásady pro dobrodružnou věž
s lezeckou stěnou:

Čtyřstranná 16m vysoká věž je základnou pro lanové přejezdy, skoky
Power Fan a Týmovou obří houpačku. Dále jsou zde instalovány také vertikální lanové překážky. Dominantou je horolezecká umělá stěna. Vstup
na věž je možný pouze se souhlasem pracovníků lanového parku.

Zásady pro absolvování programu s použitím automatického
horního jištění TOPPAS:
Minimální váha 20 kg
Maximálně 1 účastník na 1 automatickém bezpečnostním zařízení
Absolvování krátkého zaškolení, jak správně a bezpečně používat
bezpečnostní zařízení a jaká je pozice při spouštění

Účastníci programu lezecké stěny jsou povinni dodržovat
pravidla bezpečného pohybu ve výšce a to především:
Používat celotělový zachycovací postroj
Řídit se pokyny obsluhy lanového parku

Poruší-li účastníci tato pravidla, vystavují se riziku pádu a vážného zranění.
Lezení na umělé horolezecké stěně je možné pouze za přítomnosti instruktora lanového parku.
Lezec je povinen se při lezení jistit. Sólový trénink je zakázán.
Účastníci mladší 18 let musí být pod přímým dohledem dospělé osoby
(zákonný zástupce, nebo jím určena osoba).

Bezpečnostní zásady pro dětské lanové překážky
s průběžným jištěním:

Okruh se skládá z 16 lanových překážek, které jsou za sebou řazeny tak,
že tvoří dráhu. Bezpečnost účastníků je zajištěna průběžným bezpečnostním jištěním.

Minimální délka programu je cca 0,5 hod a program se skládá z:

1)

Vstupem do prostoru lanového parku se návštěvník zavazuje dodržovat tento řád.

2)

Vstup na překážky mimo uvedenou otevírací dobu a bez přítomnosti obsluhy je ZAKÁZÁN.

3)

Návštěvník je povinen dbát pokynů obsluhy lanového parku.

4)

Do lanového parku je zakázán vstup pod vlivem alkoholických a jiných omamných látek.

5)

V areálu lanového parku je ZAKÁZÁNO kouřit a rozdělávat oheň.

V jeden moment může být:

6)

Při nedodržení provozního řádu může obsluha návštěvníka vykázat z lanového parku
bez nároku na vrácení vstupného.

Účastníci mladší 18 let musí být pod přímým dohledem dospělé osoby
(zákonný zástupce, nebo jím určena osoba). Tato osoba se musí také
účastnit krátkého zaškolení jak manipulovat s kladkou. Jeden dospělý
může dohlížet na maximálně 10 účastníků.

7)

Bezpečnostní zásady pro skoky Power Fan a Týmová
obří houpačka Big Swing:

8)

Vstup na jednotlivé trasy je možný pouze se svolením obsluhy.

9)

Na lanových překážkách je zakázáno konzumovat jídlo a nápoje, a to včetně žvýkaček apod.

Oblékání úvazku
Krátkého zaškolení jak manipulovat s kladkou
Samotného absolvování trasy

Programu se mohou účastnit ti, kteří splňují tyto předpoklady:
Minimální věk 6 let, nebo výška 120 cm
Maximální váha 120 kg

Maximálně 1 účastník na jednom jistícím ocelovém laně překážky
Maximálně 3 účastníci na dřevěných plošinkách

Jedná se o 2 opravdu adrenalinové prvky lanového parku. Tyto aktivity
nevyžadují žádné zaškolení účastníků a jejich absolvování zabere několik
minut. Stačí se jen řídit pokyny obsluhy.

Minimální délka programu je cca 10 min a program se skládá z:
Oblékání úvazku
Vysvětlení a popisu průběhu skoku
Samotného absolvování skoku

Účastnit programu se mohou ti, kteří splňují tyto předpoklady:
Minimální věk 4 (při nižším věku pouze po dohodě si instruktorem)
Minimální váha 20 kg
Maximální váha 120 kg/osoba
V jeden okamžik může Powerfan používat pouze 1 osoba a Týmovou
obří houpačku 1 nebo 2 osoby. Veškerou manipulaci se zařízením
a materiálem provádí vždy vyškolený instruktor!

Bezpečnostní zásady pro lanový přejezd s průběžným
jištěním:
Okruh se skládá z pěti dlouhých lanovek (přejezdů na laně), které jsou
za sebou řazeny tak, že tvoří dráhu.
Bezpečnosti účastníků je zajištěna průběžným bezpečnostním jištěním.

Minimální délka programu je cca 0,5 hod a program se skládá z:
Oblékání úvazku
Krátkého zaškolení jak manipulovat s kladkou
Samotného absolvování trasy

Programu se mohou účastnit ti, kteří splňují tyto předpoklady:
Minimální věk 15 let
Maximální váha 120 kg
Minimální výška 150 cm

V jeden moment se může pohybovat:

Jedna osoba na ocelovém laně
Maximálně 3 účastníci na dřevěných plošinkách

Účastníci mladší 18 let musí být pod přímým dohledem dospělé
osoby (zákonný zástupce, nebo jím určená osoba). Jeden dospělý může
dohlížet na max. 10 účastníků mladších 18 let, nebo max. 3 účastníky
mladší 15 let, u kterých je doporučena osobní asistence dospělého
a pomoc při dojezdu na plošinku.

Pohyb na překážkách lanového parku je sportovní činností, kterou každý návštěvník
provozuje na vlastní nebezpečí. Za děti přebírá zodpovědnost jejich zákonný zástupce,
		popř. jiná osoba starší 18 let pověřená dohledem na dítě.

10) Je zakázáno vynášet zapůjčenou výzbroj mimo prostor lanového parku.
11) Provozovatel neodpovídá za věci odložené v prostoru lanového parku, stejně jako
za poškození oděvu či osobních předmětů na atrakcích.
12) Provozovatel neodpovídá za újmu na zdraví návštěvníka způsobenou nedodržením 		
pokynů a instrukcí, nebo v důsledku přecenění vlastních schopností a zdravotního stavu.
13) Účastník (případně jeho zákonný zástupce) bere na vědomí, že je zodpovědný za
zhodnocení svého vlastního zdravotního stavu s ohledem na druh této sportovní aktivity.
Lezení na překážkách se nedoporučuje těhotným ženám, osobám s kardiovaskulárními
problémy, epilepsií, osobám se zvýšenou lámavostí kostí apod.
14) Na atrakcích je povolen vstup pouze v pevné obuvi, po sepnutí dlouhých vlasů a odložení
osobních předmětů (náramkové hodinky, prstýnky, náramky, řetízky apod.). Účastník 		
je zodpovědný za případné poškození cizí věci či zdraví ostatních osob v důsledku pádu
		jakéhokoliv volného předmětu (klíče, mobilní telefon apod.).
15) Na jednotlivé trasy je povolen vstup pouze osobám s patřičnou výškou určenou
pro danou trasu.
16) Návštěvník je povinen před vstupem na lanové překážky absolvovat školení a nácvik 		
jištění na trenažéru.
17) Každý účastník se musí na překážkách jistit dle pokynů, tzn. postupovat tak, aby byl 		
neustále zajištěný.
18) Je zakázáno sundávat či jakkoliv manipulovat s výzbrojí návštěvníka či jejími částmi.
19) Na jedné překážce se pohybuje maximálně jeden lezec.
20) Na plošině se pohybují maximálně tři lezci.
21) Všechny trasy lanových překážek jsou jednosměrné, je zakázáno se na překážkách vracet.
22) V případě jakýchkoliv nejasností zavolá návštěvník obsluhu lanového parku. Do jejího 		
příchodu musí zůstat zajištěný a v žádném případě nesmí samostatně opustit trasu.
23) Provozovatel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu podnikatelů.

www.dolnimorava.cz

