
Město Vrbno pod Pradědem 
 

PROVOZNÍ ŘÁD 
VEŘEJNÉHO SKATE/BIKE PARKU ve Vrbn ě pod Pradědem 

 
Vstup a využívání areálu skate/bike parku pouze na vlastní nebezpečí! 

 

1. Skate/bike park je určen pro skateboarding, in-line bruslení, mini scoot a BMX. 
2. Děti ve věku do 12 let mohou zařízení využívat pouze v doprovodu rodičů, 
nebo osoby starší 18 let pověřené rodiči. 
3. Dětem do 6 let je vstup na sportovní plochu a překážky zakázán. 
4. Na sportovní plochu i překážky je vstup povolen pouze aktivním uživatelům. 
5. Každý uživatel skate/bike parku mladší 18 let je povinen používat při jízdě ochranné 
pomůcky (přilby, chrániče kolen a loktů). 
6. Za jakoukoliv škodu na zdraví nebo na věcech způsobenou v areálu skate/bike parku 
nenese provozovatel žádnou odpovědnost. 
7. V případě zranění je nezbytné nechat se okamžitě ošetřit u lékaře. 
8. Povinností všech uživatelů je udržovat v celém areálu skate/bike parku čistotu a 
pořádek. 
9. V případě zjištění závady na překážkách či jiné závady v areálu skate/bike parku jsou 
uživatelé povinni tuto skutečnost neprodleně ohlásit provozovateli na telefon: 
+420 724 330 955. 
10. V AREÁLU SKATE/BIKE PARKU JE ZAKÁZÁNO: 

• jezdit v areálu sám/sama (z důvodu přivolání pomoci v případě úrazu), 
• jakýmkoliv způsobem zasahovat do jízdy nebo triků ostatních jezdců, 
• jezdit v případě nepříznivých klimatických podmínek, tj. zejména za deště, za 

sněhu a mrazu, mokrého, zmrzlého nebo vlhkého povrchu překážek a 
prostoru mezi překážkami, nebo za tmy a v čase snížené viditelnosti, 

• zdržovat se v areálu za bouřky, 
• kdekoliv na sportovní ploše a překážkách odkládat oblečení nebo jiné věci, 
• jakýmkoliv způsobem poškozovat areál a jeho veškeré zařízení, donášet, 
      přenášet či instalovat nové překážky nebo další předměty,  
• poškozovat areál a překážky graffiti, 
• používat klasická jízdní kola (včetně horských), 
• kouření a užívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných či 

psychotropních látek, 
• vstupování pod vlivem alkoholu a jiných omamných či psychotropních látek. 

11. Všechny osoby se musí chovat ohleduplně, aby nezpůsobily svým chováním sobě ani 
svému okolí možný úraz. Chovají se dle zásad slušného chování, hrubě nepokřikují a 
dodržují kázeň. Při zjištění, že tomu tak není, budou dané osoby z budoucího užívání 
skate/bike parku vyloučeny. 
12. Vlastníkem skate/bike parku je Město Vrbno pod Pradědem, provozovatelem je TJ 
Sokol Vrbno, skateboardový oddíl. 
Telefon na správu zařízení: + 420 724 330 955 
13. Skate/bike park je možné užívat jen ve stanovené provozní době a jen 
při dodržování zde stanovených podmínek. 
Provoz parku je převážně v “teplých suchých měsících” (duben až listopad)  
v provozní dobu: pondělí - neděle 8.00 - 20.00 
 

Důležitá telefonní čísla: 

 


