
1. VSTUP do prostoru dráhy je NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
2. VŽDY jezděte minimálně VE DVOU.
3. ZÁKAZ JÍZDY za deště a pokud je dráha podmáčená.
4. ZÁKAZ CHŮZE po dráze, venčení psů, jízdy na bruslích.
5. ZÁKAZ jízdy na elektrických nebo motorových strojích ( motorka, čtyřkolka…).
6. NEZASTAVUJTE v zatáčkách a pod skoky.
7. NENIČTE dráhu prudkým brzděním a smykováním.
8. UDRŽUJTE pořádek a čistotu na dráze i v blízkém okolí.
9. Provozní řád je závazný pro všechny uživatele a vymezuje jejich práva a povinnosti.

10. Vstupem do areálu návštěvník souhlasí s dodržováním Provozního řádu.

11. Na dráze je dovolena jízda pouze na k tomu určených jízdních kolech v řádném technickém stavu.

12. Při užívání dráhy je uživatelům doporučeno užívat ochranné přilby (BMX, Freestyle, atd.), chrániče kolen, loktů, rukavic a dalších částí těla.

13. Uživatelé dráhy jsou povinni zvážit vlastní fyzický a zdravotní stav a své schopnosti.

14. Je přísně zakázáno provozovat na dráze jakýkoli jiný sport nebo aktivitu.

15. Každý návštěvník a uživatel pump track dráhy a areálu je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu sobě, jiným 
uživatelům nebo provozovateli, či třetím osobám a nese plnou odpovědnost za škody způsobené svou činností.

16. Všichni uživatelé dráhy jsou povinni zdržet se rušení ostatních uživatelů zejména nadměrným hlukem nebo jiným nevhodným chováním.

17. Škody na majetku nebo na zdraví způsobené v důsledku využívání dráhy jsou spojené se sportovním rizikem, správce areálu není zodpovědný za škody na 
majetku nebo na zdraví vzniklé v důsledku využívání areálu pump track dráhy.

18. Osobám mladším 12-ti let je povoleno využívat areál pump track dráhy výhradně v doprovodu dospělé osoby, která nese za tuto osobu plnou zodpovědnost.

19. V případě zjištění závady na překážkách, či jiné závady v prostoru dráhy a areálu, jsou návštěvníci povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit zástupci 
provozovatele areálu – bezpečnostní agentuře na vrátnici NZM.

20. Je přísně zakázáno využívání pump track dráhy osobami pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky.

21. Všem uživatelům je přísně zakázáno vnášet na dráhu jakékoliv předměty, které mohou vést k poškození majetku majitele areálu nebo třetích osob.

22. Udržujte plochu dráhy pump tracku bez překážek, kola odkládejte mimo dráhu.

23. Je zakázáno úmyslně přejíždět přes zatravněné plochy mezi překážkami a pro jízdu využívat vnější stěny překážek, které netvoří dráhu pump tracku.

24. Je zakázáno vjíždět, vstupovat nebo odhazovat odpadky či jiné předměty do suchého poldru.

25. Je zakázáno trhat či poškozovat rostliny a jiné dřeviny v celém areálu.

26. Uživatelé jsou povinni uposlechnout všech pokynů správce areálu nebo jiné osoby k tomu pověřené.

27. V případě porušení Provozního řádu bude uživatel z pump track dráhy vykázán a to správcem areálu případně jinou, majitelem areálu pověřenou osobou. 
Právo na náhradu škody způsobené majiteli nebo třetí osobě vzniklou porušením tohoto Provozního řádu není dotčeno. Výjimky z tohoto provozního řádu může 
v odůvodněných případech povolit pouze majitel areálu a to především v případě konání hromadných předem povolených akcí a to za podmínky, že organizátor 
převezme odpovědnost za užívání pump track dráhy.


