Provozní a návštěvní řád via ferraty
·
Via ferrata, zajištěná lezecká cesta (dále jen „ferrata“), slouží jako turistická atrakce za
účelem provozování sportovní činnosti. Všichni její návštěvníci jsou
povinni se seznámit s ustanoveními tohoto provozního a návštěvního řádu a řídit se jím.
·
Návštěvník: návštěvníkem se rozumí osoba, která vstoupila na ferratu nebo se zdržuje v
prostorách jejího nástupu i celé trasy.
·
Všichni návštěvníci ferraty provozují sportovní činnost na vlastní nebezpečí a disponují
kvalitním a plně funkčním certifikovaným kompletním ferratovým
vvbavením, které odpovídá evropským normám CE EN a to včetně helmy. Každý návštěvník si za svoje
vybavení ručí.
·
Vstup a pobyt v prostoru ferraty je jen na vlastní nebezpečí.
·
Nebezpečí úrazu padajícím kamením.
·
Zákaz vstupu za mokra, bouřky, sněhu, náledí a snížené viditelnosti.
·
Zákaz vstupu pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.
·
Provozovatel nezodpovídá za zranění či újmu na životě a škody způsobené rizikovými faktory
charakteristickými pro pohyb na ferratách.
·
Provozovatel neručí za odložené věci.
·
Bezpečnostní kontrola ferratového systému (konstrukce) probíhá průběžně. Jednou ročně
probíhá podrobná kontrola, kterou zajišťuje pověřená firma.
·
Návštěvní doba ferraty je pouze za denního světla.
·
Ferratu může při jedné akci využívat skupina maximálně 15 osob.
·
Dodržujte zásady bezpečného pohybu na ferratě. Pro zajištění případné pomoci doporučuje
provozovatel ferratu využívat společně dvěma osobami.
·
Dětem mladším 15 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby, která za ně po
celou dobu plně zodpovídá.
·
Pro lezení s dětmi je používání lana a jejich zajišťování (společně s tlumičem pádu) velmi
důležité (doporučené je lano jednoduché nebo poloviční, délka 20 m).
Většina tlumičů pádů pro zajištěné cesty není konstruováno pro jištění osob do hmotnosti 45 kg.
·
Pro děti volte úvazek celotělový, případně kombinovaný.
·
Dávejte pozor na obsah kapes – mobilní telefony, MP3 přehrávače, fotoaparáty, kovové
mince a jiné drobné předměty, které by při pádu mohly způsobit vážná poranění.
·
Zákaz poškozování zařízení ferraty. V případě poškození bude provozovatel vymáhat náhradu
nákladů vynaložených na opravu.
·
Zjištěné závady na ferratě posílejte na e-mail: sekretariat@meuslany.cz nebo ihned nahlašte
na telefonním čísle 312 511 111 nebo 156.
·
Udržujte čistotu a pořádek, netrhejte rostliny, nepřemisťujte žádné kameny, odpadky si
odneste s sebou nebo použijte odpadkové koše.
·
Nacházíte se v prostoru přírodní památky Slánská hora proto je zakázáno pohybovat se
mimo značené stezky. Zákaz stanování a rozdělávání ohňů.
·
Při nedodržení ustanovení provozního řádu nebo zásad bezpečného pohybu na ferratě
návštěvník odpovídá za škody způsobené třetím osobám.
·
Každý, kdo zjistí porušování ustanovení tohoto provozního a návštěvního řádu, je povinen
porušující osobu upozornit na dodržování uvedených ustanovení. V případě,
že to nepovede k nápravě, je třeba informovat městskou policii na tel. čísle 156.
·
Provozovatel je oprávněn kdykoli vykázat z prostor ferraty osobu, která porušuje ustanovení
tohoto provozního a návštěvního řádu (zejména pokud nedodrží zásady
bezpečného pohybu na ferratě) nebo základní pravidla slušného chování a svým jednáním ohrožuje či
omezuje ostatní návštěvníky.
·
Provozovatel si vyhrazuje právo v případě potřeby měnit nebo nahradit tento provozní a
návštěvní řád nebo jeho jednotlivá ustanovení. Podněty ke změně nebo doplnění
zasílejte na e-mail: sekretariat@meuslany.cz. Předem Vám děkujeme.

Provozovatel: Město Slaný, se sídlem Velvarská 136, 274 01 Slaný. Správce via ferraty: Město Slaný,
odbor správy majetku, telefon: 312 511 111
Důležitá telefonní čísla: HASIČI 150, POLICIE 158, ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155, TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ/SOS
112, MĚSTSKÁ POLICIE 156

