NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD - LYŽAŘSKÝ VLEK „NEBÍČKO“ POLICE NAD METUJÍ
Majitel a provozovatel: Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují, IČ: 00272949,
DIČ: CZ00272949, Umístění: kat. území Velká Ledhuje, obec Police nad Metují, Správce objektu: Martin Balák
Typ vleku: VL 315 mod. I, Výrobce: Milan Vašíček, Kpt. Jaroše 325, Trutnov, Výrobní číslo: 4/2003/V, Rok výroby: 2003
Přepravní kapacita: 493 os/h, Délka: 229 m, Převýšení: 33 m, Výkon motoru: 7,5 kW, Dopravní rychlost: 0,5-2,1 m/sec

PROVOZNÍ ŘÁD

10 PRAVIDEL FIS PRO CHOVÁNÍ NA SJEZDOVÝCH TRATÍCH

1. Všeobecné podmínky
Vstup do lyžařského areálu je na vlastní riziko. Účastník provozu lyžařského vleku a sjezdovky (návštěvník) je
povinnen se seznámit a řídit se tímto návštěvním řádem, platnými právními předpisy a pokyny provozovatele areálu.
Provozovatel neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků areálu, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá platným zákonům, návštěvnímu řádu a pokynům provozovatele areálu a jeho pověřeným osobám. Za
pohyb a chování osob mladších 15-ti let v areálu zodpovídají vždy rodiče. Dodržování návštěvního řádu v lyžařském
areálu mohou kontrolovat provozovatelem oprávněné osoby. Oprávněná osoba je každý pracovník areálu.

1. Ohled na ostatní lyžaře
Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho
jiného.

2. Provoz vleku
2.1. Provoz lyžařského vleku se řídí provozní dobou. Mimo provozní dobu je možnost domluvit provoz s obsluhou.
2.2. Uzavření vleku z provozních důvodů. Při silném větru, bouři, technických poruchách a v jiných případech vyšší
moci má provozovatel povinnost vlek uzavřít. Přitom nevzniká žádný nárok na náhradu výdajů. Žádné nároky
nevznikají při přerušení činnosti lyžařského vleku z provozních důvodů.
2.3. Jízdenky a jízdné. Zakoupením jízdenky se účastníci přepravy zavazují respektovat uvedené smluvní podmínky
dané provozním řádem v celém areálu. Každý účastník přepravy si po zakoupení překontroluje vrácené peníze. 		
Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Účastník přepravy je povinen mít u sebe platnou jízdenku
a na požádání oprávněné osoby provozovatele ji ukázat a dbát pokynů obsluhy dopravního zařízení. Oprávněná
osoba provozovatele má právo návštěvníkovi areálu jízdenku odebrat bez náhrady její nominální ceny, zejména
v případech, že:
* jízdenka je úmyslně poškozena, upravena nebo je jiným způsobem manipulováno s jejími údaji 			
* jízdenka je použita neoprávněnou osobou 			
* jízdenka je jiným způsobem neplatná
* v případě porušení návštěvního řádu

3. Volba jízdní stopy
Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře
jedoucího před ním.

2.4. Jízda na vleku
Na lyžařském vleku je dovolena přeprava pouze jedné osoby. Přeprava dětí do 6-ti let, které nejsou schopné
samostatné jízdy na jednomístném vleku, je povolena s dospělým na jedné kotvě pouze po domluvě
s obsluhou. Z bezpečnostních důvodů není dovolena přeprava dětí v náručí, na zádech či v podpaží. Při pádu během
jízdy je nutno okamžitě opustit trasu lyžařského vleku. Během jízdy není dovoleno:
* vystupovat z trasy lyžařského vleku mimo výstupní stanici 				 * umožnit přistoupení další osoby
* křižovat trasu lyžařského vleku, vyjíždět ze stopy
V celém areálu je zakázáno kouřit. Z přepravy budou vyloučeny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných
omamných látek, nebo které ohrožují nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu. Vyloučení z přepravy
má právo provést oprávněná osoba. Zneužití STOP tlačítka se trestá vyloučením z přepravy.
3. Provoz sjezdových tratí
Sjezdové tratě jsou v provozu v době provozu lyžařského vleku. Na upravených sjezdových tratích
se návštěvníci (lyžaři a snowboardisté) pohybují na vlastní nebezpečí. Účastníci provozu jsou povinni dbát
na bezpečnost vlastní i ostatních návštěvníků. Pěším turistům a zvířatům je pohyb po sjezdových tratích zakázán.
Nedodržování zejména následujících podmínek chování na sjezdových tratích může být důvodem k vyloučení z provozu
na sjezdových tratích:
* každý návštěvník je povinen vždy přizpůsobit volbu tratě a rychlost jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu trati,
povětrnostním podmínkám a viditelnosti.
* předjíždění na sjezdové trati je povoleno z obou stran, za bezpečné předjetí vždy ručí předjíždějící.
* je zakázáno zastavovat na nepřehledných a frekventovaných úsecích sjezdových tratí.
* bez souhlasu provozovatele je zakázáno stavět na sjezdových tratích jakékoliv překážky nebo sněhové tvary
(např. slalomy, sněhové můstky apod.).
* každý účastník provozu na sjezdové trati je povinen poskytnout zraněnému pomoc a ohlásit úraz pracovníkům
provozovatele.
* každý návštěvník je povinen dbát ustanovení tohoto návštěvního řádu a pokynů oprávněných osob
provozovatele. Při porušení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob může být návštěvník vyloučen z přepravy
na vleku a z využití sjezdových tratí a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovateli areálu
i třetím osobám takto způsobí.
Provozovatel si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky a soutěže lyžařů a snowboardistů
v určité části sjezdové trati. Uvedená část sjezdové trati bude provozovatelem zřetelně uzavřena a označena.
Při výuce lyžování odpovídá příslušný pracovník pedagogického dozoru za organizaci výuky, bezpečnost
jeho svěřenců a neohrožování dalších návštěvníků.
4. Úprava sjezdových tratí
Úprava sjezdových tratí se provádí převážně mimo provozní dobu vleku. Během úpravy sjezdových tratí hrozí zvýšené
nebezpečí úrazu. Z tohoto důvodu jsou sjezdové tratě mimo provozní dobu vleku uzavřeny a platí zde přísný
zákaz vstupu. S ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky může dojít i za provozu lyžařských vleků k úpravě
sjezdových tratí sněhovými vozidly. V takovém případě jsou sněhová vozidla osvětlena. Provozovatel nenese
žádnou odpovědnost za škody vzniklé užíváním nebo pohybem v areálu či nedodržováním tohoto návštěvního
řádu a v případě zjištění porušení návštěvního řádu si vyhrazuje právo uživatele vykázat. Porušení tohoto řádu,
může být postihováno pokutou podle obecných předpisů.
Pokud se setkáte s poškozováním, oznamte to, prosím, neprodleně Městské policii: Tel. : 491 543 168, 602 280 065

155					158				 150					 112				 webcam
aktuální dění na vleku sledujte na www.sportvpolici.cz

2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy
Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou
vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním
poměrům,

4. Předjíždění
Předjíždět se může ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne
předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.
5. Vjíždění a rozjíždění
Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet,
se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.
6. Zastavení
Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit
co nejrychleji.
7. Stoupání a sestup
Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.
8. Respektování značek
Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.
9. Chování při úrazech
Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.
10. Povinnost prokázání se
Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu
prokázat své osobní údaje.

PROVOZNÍ DOBA
DOPOLEDNÍ

PONDĚLÍ			
				
ÚTERÝ 				
				
STŘEDA			
					
ČTVRTEK			
				
PÁTEK 			
				
SOBOTA 9:00 - 12:30
NEDĚLE 9:00 - 12:30

ODPOLEDNÍ

		 VEČERNÍ

15:00 - 18:30
15:00 - 18:30
15:00 - 18:30
15:00 - 18:30
15:00 - 18:30 		 19:00 - 21:00
13:00 - 18:30 19:00 - 21:00
13:00 - 18:30

		 Mimo vypsané hodiny po dohodě na telefonním čísle 778 499 437

CENÍK JÍZDNÉHO
DOPOLEDNÍ

ODPOLEDNÍ

		 VEČERNÍ

PONDĚLÍ			
								 50 Kč
ÚTERÝ 				 									50 Kč
STŘEDA			
									 50 Kč
		
ČTVRTEK			
								 50 Kč
PÁTEK 			
								 50 Kč					 50 Kč
SOBOTA 			 50 Kč 					 80 Kč					 50 Kč
NEDĚLE 			 50 Kč						 80 Kč
Dopolední hodiny jsou vyhrazeny pro školy a organizované skupiny a spolky.
SCHVÁLENO USNESENÍM RADY MĚSTA 25/2018 ZE DNE 26. 11. 2018

