PROVOZNÍ ŘÁD - SNOWTUBING
I. Všeobecné podmínky
1) Tento provozní řád se vztahuje na provoz snowtubingu ve snowtubingparku Bedřichov a jeho letní variantu
summertubing, dále uváděno pouze jako „snowtubing“.
2) Účastník provozu snowtubingu (dále též „návštěvník“) je povinen se řídit provozním řádem, platnými právními předpisy
ČR a pokyny provozovatele.
3) Dodržování provozního řádu mohou kontrolovat řádně označené, provozovatelem stanovené osoby (dále jen „oprávněné
osoby“). Návštěvníci jsou povinni řídit se jejich pokyny.
4) Provozovatel neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků, pokud byly způsobeny chováním, které je v rozporu s
tímto provoznímu řádem, pokyny provozovatele a oprávněných osob, či je v rozporu s právním řádem ČR.
5) Zakoupením jízdenky se návštěvník zavazuje dodržovat smluvní podmínky dané tímto provozním řádem. Bodová jízdenka
na snowtubing je přenosná a její platnost je do vyčerpání nahraných bodů nebo do konce zimní sezóny, v níž byla jízdenka
zakoupena. Nevyčerpané jízdné propadá. Jízdenku má návštěvník u sebe, aby se jí mohl kdykoliv prokázat oprávněné osobě.
6) Oprávněná osoba má právo vyvést návštěvníka z prostor snowtubingparku v případě hrubého porušení provozního řádu, a
také návštěvníka pod vlivem alkoholu a návykových látek, a to bez nároku na náhradu jízdného.
7) Provoz snowtubingu může být přerušen s ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky, náledí a jiné nevhodné
povětrnostní podmínky. Při provozu snowtubingu také může dojít k mimořádné úpravě dráhy s ohledem na uvedené
okolnosti.
II. Podmínky při jízdě na snowtubingovém vleku a snowtubingové dráze.
1) Snowtubingový vlek (dále jen vlek) je určen pouze pro dopravu návštěvníků snowtubingu.
2) Před vstupem na vlek musí návštěvník projít turniketem a prokázat se platnou jízdenkou. Bez platné jízdenky je vstup na
vlek i na snowtubingovou dráhu (dále jen dráhu) zakázán.
3) Návštěvník může pro vyvezení na vleku využít pouze snowtubingovou duši, jiné prostředky jsou zakázány. Na jednom
unašeči smí jet pouze jedna osoba.
4)Nástup a výstup z vleku je povolen pouze na místech k tomu určených. Platí přísný zákaz nastupovat a vystupovat na trati
vleku a vyjíždět ze stopy vleku.
5) Při jízdě na vleku sedí návštěvník vždy tak, aby jel hlavou napřed a měl nohy směrem z kopce. V případě vypadnutí
z vleku se musí pokusit bez prodlení bezpečně zastavit a opustit trasu vleku.
6) Po vystoupení z vleku je návštěvník povinen ihned uvolnit prostor výstupiště.
7) Nastupovat na dráhu je povoleno jen na místě určeném pro start.
8) Jízda na dráze je povolena pouze na k tomu určených snowtubingových duších. Jakékoliv jiné prostředky jsou zakázány.
9) Na dráze je zakázáno stavět jakékoli překážky nebo sněhové tvary.
10) Každý návštěvník je povinen na dráze udržovat bezpečné rozestupy a dbát výstražných a příkazových cedulí.
11) Na dráze není návštěvník oprávněn zastavovat, v případě nehody je povinen okamžitě opustit dráhu.
12) Snowtubingová duše je určena pouze pro 1 osobu. Výjimku tvoří případy, o nichž může rozhodnout provozovatel nebo
jeho zástupce.
13) Při jízdě na dráze je každý povinen se držet tak, aby nedošlo k vypadnutí ze snowtubingové duše. Platí povinnost
dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních.
14) Platí přísný zákaz přivazovat se k duši a nebo přivazovat jednotlivé duše k sobě.
15) Návštěvník je při jízdě povinen dodržovat pokyny oprávněných osob.
16) Návštěvník je povinen být vybaven vhodným oblečením a obuví. Doporučujeme též použití lyžařské helmy a brýlí.
17) Pěším, lyžařům, snowboardistům, cyklistům, skútrům a čtyřkolkám je pohyb na snowtubingové dráze s ohledem na
bezpečí jejich i návštěvníků zakázán. Výjimku tvoří obsluha dráhy.
18) Na snowtubingovém vleku i dráze se návštěvníci pohybují na vlastní nebezpečí a dbají na bezpečnost vlastní i ostatních.
Návštěvník nesmí jezdit pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek.
19) Zákaz používání snowtubingových duší mimo snowtubingový vlek a dráhu. Zákaz odnášení snowtubingových duší mimo
areál.
20) Děti mladší 12 let musí být vždy v doprovodu dospělé osoby a pod jejím dohledem.
III. Poskytnutí pomoci
1) Každý návštěvník je povinen poskytnout první pomoc zraněnému a neprodleně přivolat Horskou službu (tel.: 499 433 230,
602 448 338) a informovat obsluhu snowtubingu.
2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, vystavuje se
kromě škodní odpovědnosti také hrozbě trestního stíhání pro trestný čin Neposkytnutí pomoci podle ustanovení §207
trestního zákona.
IV. Náhrada jízdného
Při přerušení provozu trvajícím déle než tři hodiny se poskytuje náhrada jízdného nebo jeho poměrné části pouze v případě,
že není možné vyčerpat jízdné v jiný den. Náhrada bude poskytnuta ve formě voucheru s platností do konce následující
sezóny.
V. Provoz
1) Provoz snowtubingu je při dostatečné sněhové vrstvě a příznivých povětrnostních podmínkách denně od 10 do 21 hodin.
Provoz summertubingu je dle aktuální provozní doby uvedené v prostorách kasy a na webu.
2) Návštěvník je povinen mít platnou jízdenku a na požádání ji předložit oprávněné osobě ke kontrole.
VI. Závěrečná ustanovení
1) Provozovatel: Snow &Fun, s.r.o.. IČ: 28479424. Tento provozní řád platí od 1.12. 2018. Odpovědná osoba: Tomáš Kverka

