PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVIŠTĚ
„OLYMPIJSKÝ PARK OSTRAVA 2016 – lokalita Loděnice pod Hradní lávkou“

Tento provozní řád (dále jen „provozní řád“) je směrnicí vydanou společností Česká olympijská a.s.,
IČO: 25268708, se sídlem Praha 10, Benešovská 6, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5522 (dále jen „pořadatel“), pro návštěvníky
sportoviště a jeho jednotlivých disciplín v rámci Olympijského parku Ostrava 2016 – lokalita Loděnice
pod Hradní lávkou (dále jen „sportoviště LO“), zřízeného při příležitosti konání Her XXXI. olympiády
v Rio de Janeiru 2016 v rámci sportovně-společenské akce Olympijského parku Ostrava 2016 na
pozemcích parc. č. 50/23 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 2086 – stavba
občanského vybavení, a pozemek parc. č. 1212/6 – ostatní plocha, v katastrálním území Slezská
Ostrava, obec Ostrava, v období od 5. 8. 2016 do 21. 8. 2016, označeného jako „Olympijský park
Ostrava 2016“ (dále jen „Olympijský park“).
Tento provozní řád doplňuje návštěvní řád Olympijského parku vydaný pořadatelem a obsahující
závazná pravidla osob vstupujících do prostoru Olympijského parku a využívajících sportovní zařízení
umístěná v Olympijském parku (dále jen „návštěvní řád“) a další pokyny a řády vydané pořadatelem
pro pobyt v Olympijském parku.

I.

Základní ustanovení

Provozní doba sportoviště LO je v termínu konání akce, tj. od 5. do 21. srpna 2016 ve všední dny (po–
pá) 13–19 hod a o víkendu (so–ne) 10–19 hod. V termínech 10. 8. a 16.–18. 8. 2016 je sportoviště LO
otevřeno od 9 do 19 hod a je vyhrazeno přednostně dětem z příměstských táborů vybraných
pořadatelem. Ostatní dny a v určenou provozní dobu je sportoviště otevřeno plně pro veřejnost.
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit začátek provozu sportoviště LO nebo jeho dílčích sportovních
stanovišť, omezit dobu provozu nebo ho zrušit, zejména za nepříznivých klimatických podmínek či
z důvodu marketingových akcí pořadatele.
Na sportovišti LO jsou umístěna stanoviště následujících sportovních disciplín, které si veřejnost bude
moci vyzkoušet pod dohledem zkušených instruktorů:







horolezecká stěna
inline stezka (inline bruslení, koloběžky)
půjčovna lodí a šlapadel
veslování
kanoistika
vodní slalom
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II.

Obecné pokyny sportoviště


Účastníci jednotlivých disciplín v rámci sportoviště LO jsou povinni dbát pokynů sportovních
instruktorů, pořadatele (či osob jím pověřených) a respektovat provozní řád.
 Účastníci jednotlivých disciplín v rámci sportoviště LO jsou povinni chovat se ohleduplně
k ostatním a neomezovat je ve sportování; a zároveň jsou povinni chovat se tak, aby sobě a
ostatním nezpůsobili žádnou škodu nebo újmu na zdraví.
 Za nezletilé osoby zodpovídá jejich zákonný zástupce. Vstup organizovaných skupin (škola,
školka, oddíl apod.) na jednotlivá sportoviště a účast na jednotlivých disciplínách jsou
povoleny pouze pod dohledem oprávněné osoby, která přebírá právní odpovědnost za celou
skupinu.
 Účastníci jednotlivých disciplín v rámci sportoviště LO se účastní vybrané disciplíny na vlastní
nebezpečí, respektují své dovednosti, chovají se bezpečně a ohleduplně, zejména vůči
starším občanům a malým dětem a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za vnesené či
odložené věci ani za případné újmy na zdraví.
 Je povinností každého účastníka sportovních disciplín v rámci sportoviště LO vrátit zapůjčené
sportovní vybavení nebo pomůcky instruktorovi v nepoškozeném stavu.
 Je zakázáno vysypávat či odnášet písek z písečné pláže u řeky umístěné v rámci sportoviště
LO.
 Je zakázáno účastnit se jednotlivých sportovních disciplín v rámci sportoviště LO
v podnapilém stavu či pod vlivem jiných omamných látek a/nebo svým jednáním a
vystupováním ohrožovat bezpečnost osob pohybujících se v rámci jednotlivých sportovišť LO
nebo v jejich těsné blízkosti.
 Pořadatel neodpovídá za věci návštěvníků odložené mimo prostory k tomu vyhrazené.
 Návštěvníci vstupem do prostor jednotlivých sportovišť LO potvrzují, že jsou plně zdravotně
způsobilí k provozování příslušné sportovní aktivity.
 Na jednotlivých sportovištích je přísný zákaz kouření a odhazování odpadků. Na jednotlivá
sportoviště je zakázáno vnášet potraviny a nápoje. Návštěvníci jednotlivých sportovišť jsou
povinni dodržovat pořádek na jednotlivých sportovištích a v okolních prostorách.
 V případě nedodržení nebo porušení výše uvedených pravidel si pořadatel vyhrazuje právo
učinit patřičná opatření – napomenutí, vyloučení z hřiště, ukončení sportovní aktivity,
přivolání Policie ČR nebo Městské policie Ostrava.
III.

Důležitá telefonní čísla
Hasiči:
Záchranná služba:
Policie:
Městská policie Ostrava:
Ohlašovna požáru pořadatele:

150
155
158
156
732 911 911
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IV.

Závěrečná ustanovení
Tento provozní řád nabývá účinností dne 5. 8. 2016.
Práva a povinnosti výslovně neupravené v tomto provozním řádu se řídí obecně platnými
právními předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném a účinném
znění.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tento provozní řád.
V Praze dne

v.r.
Libor Varhaník
předseda představenstva

v.r.
Marek Tesař
člen představenstva
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