PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU AMFÍK BUKOVINA POPOVICE
Provozovatel: Amfík Bukovina Popovice, příspěvková organizace, 686 04 Popovice 379
1. Areál Amfík Bukovina Popovice (dále jen ABP) je víceúčelový areál, nabízející svým návštěvníkům
prožití volného času aktivním i pasivním způsobem.
2. Každý návštěvník ABP je povinen seznámit se s tímto provozním řádem před vstupem do areálu.
Vstupem do areálu se zavazuje tento provozní řád dodržovat.
3. Správa ABP je oprávněna vykázat návštěvníka, který závazně porušil nebo přes upozornění dále
porušuje tento provozní řád, bez nároku na vrácení vstupného nebo pronájmu.
4. Návštěvník je povinen řídit se pokyny pracovníků provozovatele a počínat si tak, aby nezpůsobil
úraz, neohrozil sebe, další návštěvníky a aby nezpůsobil škodu na zařízení a vybavení areálu.
5. V případě vzniklé škody na zařízení a vybavení tohoto areálu je návštěvník povinen škodu
bezprostředně nahlásit správci areálu.
6. V případě možného nebezpečí požáru nebo provozní havárie jsou všichni návštěvníci povinni řídit se
pokyny správce nebo jiné zodpovědné osoby.
7. Provozovatel si vymezuje právo vykázat osoby silně podnapilé nebo jevící známky požití
návykových látek.
8. Lékárnička je umístěna u obsluhy restaurace u baru.
9. Provozovatel nezajišťuje v ABP zdravotní dozor. V případě nutnosti kontaktujte zdravotnickou
záchrannou službu na tel. č.155 nebo 112.
10. Každý úraz nebo drobné poranění vzniklé v areálu je třeba nahlásit správci nebo jiné zodpovědné
osobě a zhotovit o úrazu záznam. Drobná poranění ošetří pracovníci organizace na místě.
11. Vstup do areálu ABP je zdarma. Výjimku tvoří kulturní akce, na kterých je vybíráno vstupné.
12. Mimo stanovenou pracovní dobu je areál uzavřen a přístup do celého areálu je nepovolaným osobám
(mimo ubytované) zakázán.
13. Přístup do areálu je možný pouze určenými vchody. Přelézání a jiné zdolávání plotu a zamčených
bran je zakázáno a považováno za neoprávněné vniknutí na cizí pozemek.
14. Provozovatel areálu si vyhrazuje právo na změnu provozní doby areálu z technických či provozních
důvodů, z důvodu soukromé, kulturní, sportovní a jiné akce.
15. Psi mají umožněn vstup do areálu pouze na vodítku a v doprovodu svého majitele. Majitel psa je
povinen zlikvidovat všechny případné výkaly a nečistoty způsobené zvířetem.
Je zakázáno:
 volné pobíhání psů
 vnášení a užívání omamných a jiných návykových látek
 vjezd všech motorových vozidel mimo udělené výjimky
 mytí motorových vozidel a jejich údržba je zakázána v celém areálu
 vjíždět dopravními prostředky po areálu a parkovat mimo vyhrazená místa, kromě udělených
výjimek
 rozdělávat oheň mimo vyhrazené ohniště a bez souhlasu správce areálu
 znečišťovat areál odhazováním odpadků mimo určené prostory
 používání zábavné pyrotechniky, lampiónů a jiných předmětů zvyšujících riziko požáru
KONTAKTY
Ředitel organizace: +420 602 511 494
Správce areálu: +420 725 077 073

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Hasiči: 150
Zdravotní záchranná služba: 155
Policie: 158
Integrovaný záchranný systém: 112

