
PROVOZNÍ ŘÁD – Agility parku
Vážení návštěvníci,  

Agility park je možné využít pouze ve stanovený čas nebo po předchozí domluvě. Pro příjemný a bezpečný pobyt Vás žádáme o dodržování podmínek 
provozního řádu, který je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele. Agility park je určen primárně k zajištění výuky psů. 
znečištění vybavení a prostranství je trestné. Bude-li prokázáno úmyslné ničení majetku, bude náhrada škody vymáhána na osobě, která toto ničení 
způsobila. 

 Základní pravidla a povinnosti: 

- Respektovat Provozní řád sportoviště 
- V areálu si každý zodpovídá za svého či svěřeného psa sám, a to i za škody jím způsobené. 
- Do areálu agility parku je povolen vstup pouze zdravým psům, kteří nejeví známky nemoci a mají platné očkování proti vzteklině.
- Je zakázáno přivazovat psy k překážkám – ideální je nosit sebou kennelku, či klec, kde si pejsek bude moct odpočinout, případně úvazový kolík. 
- Chovat se tak, aby neohrožoval sám sebe ani jiné návštěvníky parku.  
- Volně pobíhající psi nesmí narušovat výcvik ostatních. 
- Psi nemusí být opatřeni náhubkem, pokud nepředstavují riziko zranění pro jiného psa. V případě agresivity u Vašeho psa 

po celý čas výcviku.  
- Účastníci se aktivně podílejí na přípravě a chodu výcviku – stavění překážek, úklid po tréninku, apod. Překážky po výcviku uklidit na určené místo. 

Prosím srovnat – nikoliv naházet.  
- Při výcviku se majitel, ( odpovědná osoba ) chová k pejskovi ohleduplně, psa nepřetěžuje, netýrá ho. V opačném případě má instruktor právo 

vyloučit tuto osobu z výcviku.  
- Dodržovat pořádek, čistotu a bezpečnost a dodržovat pravidla slušného chování. V případě, že dojde k vyvenčení se psa v

uklidit. K dispozici jsou sáčky na psí trus. Nenechávejte psy močit na překážky a vybavení areálu. Pokud se tak stane, je nutné toto ihn
- Zajistit si proti krádeži veškeré své věci, provozovatel neručí za ztrátu či odcizení. 
- Zákaz poškozování prostor hřiště, odkládat odpadky mimo místa tomu určená 
- Zákaz kouření, konzumace alkoholu a jiných omamných toxických a psychotropních látek 
- Zákaz provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo zásahy na vybavení sportoviště. 
- Zákaz nošení střelných zbraní, výbušnin, pyrotechniky, hořlavin všeho druhu, nebezpečné látky všeho druhu, ostré či skleněné předmět

Ceník: 

 

 

! Členské příspěvky jsou vybírání vždy předem a slouží na údržbu cvičiště ( sekání a údržba trávníku ) a na nákup nových a údržbu stávajících překážek !

UŽÍVÁNÍ PARKU JE DOBROVOLNÉ A POUZE NA VLASTNÍ NEBEZBEČÍ

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé užíváním nebo pohybem či nedodržováním tohoto provozního řádu
zjištění porušení provozního řádu si vyhrazuje právo uživatele vykázat. 

Porušení pravidel stanovených tímto provozním řádem je přestupkem ve smyslu §46 odst. 1 zákona č. 200/1990 sbírky o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů a za takové porušení lze uložit pokutu. 

Pokud se setkáte s poškozováním oznamte to prosím neprodleně Městské policii 491 543 168,  602
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Jednotlivá hodina 30 Kč 
Půlroční členství 500 Kč 

Roční členství 1 000 Kč 

Provozovatel:  
Kristýna Laštůvková, Tomkova 34, Police nad Metují, 549 54, tel. 721 608 479,  
email : kristyna.pichova@seznam.cz, www.agistolovehory.estranky.cz 
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