
 

WORKOUT STŘEDOKUKY 

PROVOZNÍ ŘÁD  

PROVOZOVATEL: Obec Středokluky 

 

TENTO PROVOZNÍ ŘÁD SLOUŽÍ K ZAJIŠTĚNÍ POŘÁDKU, BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ. PRO ZPŘÍJEMNĚNÍ VAŠEHO POBYTU I POBYTU DALŠÍCH 

NÁVŠTĚVNÍKŮ VÁS ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK TOHOTO PROVOZNÍHO 

ŘÁDU. 

Čl. 1 

VSTUP DO PROSTORU 

1. Workoutové hřiště slouží ke cvičení a relaxaci široké veřejnosti. Vstup a použití cvičebních prvků 

v areálu je výhradně na vlastní nebezpečí. 

2. Prvky jsou určeny osobám s výškou postavy min. 140 cm.  

 

 

Čl. 2 

ZÁKAZ VSTUPU DO PROSTORU FITPARKU 

1. Do prostoru je zakázán vstup všem osobám, které jsou podnapilé nebo pod vlivem omamných 

látek. 

2. Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm i jakýmkoliv předměty, které by ohrožovaly bezpečnost 

návštěvníků. 

3. Vodění psů a jiných zvířat je do prostoru zakázáno. 

 

Čl. 3 

PROVOZNÍ POKYNY 

1. Cvičební prvky je povoleno užívat pouze dle stanovených pokynů. 

2. Každý návštěvník hřiště je povinen šetřit zařízení, které je majetkem obce Středokluky a udržovat 

je v čistotě.  

3. V prostoru je výslovně zakázáno kouření, užívání alkoholických nápojů a jiných omamných a 

návykových látek. 

4. Všichni návštěvníci jsou povinni chovat se v areálu tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani ostatním. 

5. Stroje nepoužívejte, pokud je zařízení či povrch terénu kluzký nebo je stroj viditelně poškozený. 

6. Provozovatel v žádném případě neodpovídá za škody, ztráty předmětů, poranění nebo úrazy 

vzniklé vlastní činností, činností ostatních návštěvníků a činnost zakázanou tímto provozním 

řádem. 



7. Při současném užití hřiště několika návštěvníky je nutné, aby vzájemně respektovali pravidla 

bezpečného chování a svou činností neohrožovali ostatní účastníky. 

8. Každé poškození hřiště a jeho zařízení je nutno neprodleně nahlásit provozovateli. Prokázanou 

vzniklou škodu jeho zaviněním musí uhradit návštěvník v plné výši. 

 

Čl. 4 

VŠEOBECNÉ POKYNY 

1. Návštěvník je povinen dodržovat provozní řád celého areálu.  

2. Porušení tohoto provozního řádu se postihuje dle obecných předpisů v rámci přestupkového řízení. 

Pokud se setkáte s porušením tohoto provozního řádu, oznamte prosím tuto skutečnost neprodleně 

Městské policii, Polici ČR nebo provozovateli. 

3. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky workoutového hřiště 

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

Tísňové volání:  112  Záchranná služba: 155  Hasiči:  150  

Městská policie: 156  Policie ČR:  158   

 

Provozovatel:  725 519 675, 233 900 787 

 

Dodržování Provozního řádu a slušného chování je v zájmu všech uživatelů fitparku. 

 

DĚKUJEME VÁM, ŽE PROVOZNÍ ŘÁD DODRŽUJETE. 

 

Workoutové prvky vyrobila v České republice a hřiště postavila v roce 2017 společnost VIN 

METAL, s.r.o. dle normy ČSN EN 16630.  


