Prevádzkový poriadok - korčuliarska dráha

Működési szabályzat - görkorcsolyapálya

Prevádzkovateľ: Mesto Veľké Kapušany , Sídl. L.N. Tolstého č.1, 079 10 Veľké Kapušany, IČO: 332038

Fenntartó: Nagykapos Város, Tolsztoj Lakótelep 1, 079 01 Nagykapos, reg.sz.: 332038

Vstup a využívanie korčuliarskej dráhy je na Vaše vlastné nebezpečenstvo
a vlastnú zodpovednosť – platí aj pre divákov!

A görkorcsolyapálya területére való belépés és a pálya igénybevétele
csak saját felelősségre - a nézőkre is vonatkozik!

Pokyny pre užívateľov

A felhasználó kötelességei
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•
•
•
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Korčuliarska dráha je vhodná len na jazdu kolieskových korčuliach.
Každý aktívny užívateľ korčuliarskej dráhy je povinný používať pri jazde v dráhe ochranu hlavy
- prilbu, chrániče kolien, lakťov, dlaní a zápästí!
Všetci užívatelia sú povinní správať sa k ostatným ohľaduplné a s rešpektom!
Každý užívateľ je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí jeho pokynov môže
byť užívateľ s okamžitou platnosťou vykázaný z areálu.
Deti a mládež vo veku od 6 do 15 rokov môžu zariadenie využívať len v sprievode
sprevádzajúcej osoby vykonávajúcej dozor.
Pre bezpečnú prevádzku je maximálny počet taký, aby si navzájom neprekážali a neohrozovali sa.
Prevádzkovateľ korčuliarskej dráhy nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy, ktoré
si spôsobil užívateľ svojím správaním, precenením vlastných schopností, alebo nedodržaním
tohto prevádzkového poriadku sebe a iným prítomným osobám.

Je prísne zakázané:
• vstup na bicykli, kolobežke, skateboarde alebo hoverboarde,
• znečisťovať korčuliarsku dráhu a jej okolie,
• v skateparke zdržiavať sa samostatne (z dôvodu privolania pomoci v prípade úrazu),
• akýmkoľvek spôsobom zasahovať do jazdy ostatných jazdcov, najmä jazdiť v protismere,
• jazdiť v prípade nepriaznivých klimatických pomerov (dážď, sneženie, mráz) a v čase
zníženej viditeľnosti,
• akýmkoľvek spôsobom poškodzovať areál a jeho zariadenia,
• fajčiť, užívať alkoholické nápoje alebo iné omamné či psychotropné látky alebo vstupovať do
areálu pod ich vplyvom,
• prinášať pyrotechniku, horľavé látky a chemikálie,
• vodiť a vpúšťať psov, mačky a iné zvieratá do areálu,
• vstup s akýmikoľvek zbraňami, otvoreným ohňom a zakladanie ohňa!

Dôležité telefónne čísla:
112-tiesňové volanie
155-záchranná zdravotnícka služba
158-polícia
056 638 31 28- mestská polícia
Správca: Július Hudák, mobilné číslo: 0907 109 060
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A görkorcsolyapálya csak görkorcsolyázásra használható.
A pályát aktívan használóknál fej-, térd-, könyök- és csuklóvédő használata kötelező!
Minden felhasználó köteles körültekintően és tisztelettudóan viselkedni a többi felhasználóval
szemben!
A pályagondnok utasításait kötelezően be kell tartani! A pályagondnok által adott utasítások
megszegésekor a felhasználó kötelezhető a pálya elhagyására.
A 6-15 éves gyerekek és fiatalok a létesítményt csak szülői, vagy olyan 18 év feletti személy
felügyeletével használhatják, akit megbízott a szóban forgó egyén jogi képviselője.
A biztonságos üzemeltetés érdekében a maximális résztvevők száma annyi, hogy
ne akadályozzák és veszélyeztessék egymást.
A létesítmény fenntartója nem vállalja a felelősséget a károkért, a sérülésekért és balesetekért,
amelyeket a felhasználó magatartásával, vagy a szabályok figyelmen kívül hagyásával okozott
magának, vagy a többi ott tartózkodó személynek.
A felhasználók saját biztonságuk érdekében kötelesek a kijelölt haladási irányban haladni.

Szigorúan tilos:
• kerékpárok, robogók, gördeszkák és egyéb nem megfelelő sporteszközök használata,
• a görkorcsolyapálya és környezetének szennyezése,
• a pálya területén felhasználóként egyedül tartózkodni,
• bármilyen módon akadályozni a pálya többi felhasználóját,
• a pálya használata kedvezőtlen időjárási körülmények (eső, havazás, fagy) és csökkentett
láthatóság esetén,
• a pálya és pályaelemek megrongálása,
• dohányzás, szeszesital fogyasztása vagy egyéb függőséget okozó szerek használata és ezek
befolyása alatt álló személyek belépése,
• pirotechnikai termékek, gyúlékony anyagok és vegyi anyagok pályára való bevitele,
• a pálya területén kutyát, macskát vagy más állatot bevinni,
• a tűzgyújtás!

Fontos telefonszámok:
112- egységes segélyhívó szám
155- mentők
158- rendőrség
056 638 31 28- városi rendőrség
Pályagondnok: Hudák Gyula, mobil szám: 0907 109 060

