
Skatepark Mladá Boleslav

PROVOZNÍ ŘÁD
1  Vstup do areálu

• Vstup do areálu je povolen pouze v určené provozní době.
• Vstupem do areálu se každá osoba podrobuje ustanovením tohoto provozního řádu, je povinna toto ustanovení dodržovat a dbát pokynů odpovědných pracovníků provozovatele.
• Zařízení skateparku slouží ke sportovnímu vyžití pro skateboard, in-line a BMX. Vstup a použití zařízení je výhradně na vlastní nebezpečí.
• Vstup na zařízení umístěná v prostoru skateparku je dětem do 15 let povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
• Pro vstup na zařízení umístěná v prostoru skateparku je nutné použití ochranných pomůcek (helma, chrániče loktů a kolen).

2  Provozní pokyny

• Každý návštěvník skateparku je povinen šetřit zařízení, které je majetkem města a udržovat je v čistotě. Případnou škodu je povinna uhradit.
• Každá osoba pohybující se v prostorách areálu je povinna uposlechnout všech pokynů odpovědných pracovníků provozovatele.
• Všechny osoby pohybující se v areálu se musí ve vlastním zájmu chovat opatrně a předcházet tak případným úrazům.

Provozovatel skateparku nenese odpovědnost za úrazy způsobené nepozorností, nekázní či nedodržováním provozního řádu.
• Úraz či jinou mimořádnou událost je každý povinen ihned oznámit odpovědným pracovníkům provozovatele.

3  Zakázané činnosti v areálu skateparku

Všem osobám je přísně zakázáno • Kouřit v prostorách areálu. 
• Požívat alkoholické nápoje či jiné omamné látky v prostorách areálu.
• Znečišťovat prostory areálu.
• Vodit do prostor areálu psy nebo jiná zvířata.
• Vylepovat reklamní letáky na zařízení areálu.
• Kreslit na zařízení areálu.

4  Závěrečná ustanovení

• Provozní řád je závazný pro všechny pracovníky provozovatele i pro všechny osoby v areálu.
• Porušení tohoto provozního řádu může být posuzováno jako přestupek.
• Z areálu bude vykázána každá osoba, která přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků provozovatele nebo se bude chovat jiným

nepřístojným způsobem. Neopustí-li tato osoba areál na vyzvání, v takovém případě může odpovědný pracovník provozovatele požádat o zakročení člena Městské policie nebo Policie ČR.

V Mladé Boleslavi dne 1.1.2015 

Provozovatel:
Městská společnost sportovní  
a rekreační areály s.r.o., Viničná 31, 
293 01 Mladá Boleslav; IČ: 28168151  

 Statutární město

Mladá Boleslav

negativní varianty

pozitivní varianty

 Statutární město

Mladá Boleslav

Odpovědný vedoucí: Vlastimil Bím, tel. 777 220 222
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA IZS   HASIČI  POLICIE  MĚSTSKÁ POLICIE
155 150 158 156

Krizová telefonní čísla:
112

Ing. Jiří Bouška
jednatel společnosti

Každý pátek 16.00 - 18.00 areál uzavřen pro veřejnost, 
vyhrazen pro činnost zájmových kroužků.od 1.12. do 15.3.    zavřeno 

od 16.3. do 30.11. otevřeno    9.00 - 20.00


