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Provozovatelem lanových překážek je Lanový park Hradec, s.r.o., IČ: 046 94 350
Pohyb v prostoru lanového centra mimo provozní dobu je ZAKÁZÁN!!! Provozní doba je
stanovena provozovatelem a vyvěšena u vchodu.
Na všech aktivitách lanového parku se mohou pohybovat pouze osoby se zakoupenou platnou
vstupenkou či jinak uhrazeným poplatkem. Zakoupením vstupenky účastník jednoznačně
souhlasí s provozním řádem lanového parku.
Je zakázáno vstupovat na překážky bez vstupní instruktáže, bez povolení obsluhy parku a bez
příslušné bezpečnostní výbavy. Každý účastník potvrdí svým podpisem plné proškolení o
pohybu a jištění na lanových překážkách a dalších aktivitách lanového parku. Pokud účastník
zanedbá postup jištění, je obsluha oprávněna okamžitě ukončit pohyb účastníka na aktivitách.
V případě porušení provozního řádu (zejména pravidel jištění) jdou veškeré vzniklé důsledky
na osobní odpovědnost účastníka. V případě úrazu vzniklého důsledkem porušení provozního
řádu či zanedbáním jistících postupů, provozovatel nenese za vzniklý úraz žádnou
zodpovědnost.
V případě zranění druhé osoby při provozování aktivit (zejména střeleckých) je odpovědnost
plně na osobě, která uvedenou aktivitu vykonávala.
Provozovatel nezajišťuje účastníkům žádné úrazové pojištění.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za osobní věci účastníků. V centru nejsou určena
žádná místa pro odkládání osobních věcí. Jízdní kola je možné zanechat v areálu na vlastní
nebezpečí (doporučujeme zamknout vlastním zámkem).
V celém areálu centra je zakázáno kouření, pití alkoholických nápojů a užívání jiných
omamných látek. Je zakázáno absolvovat jakýkoliv program pod vlivem alkoholu či jiných
omamných látek.
Centrum je zasazeno do lesního porostu. Při pohybu v lanovém centru pamatujte na rizika
pohybu v lesním prostředí. Provozovatel nenese odpovědnost za poškození oděvů a obuvi
vlivem pohybu v centru (smůla ze stromů, oděrky,…), při pohybu na překážkách je nutná
pevná obuv.
Provozovatel může z důvodu změny podmínek (bouřka,…) přerušit provoz programů na
aktivitách a dohodnout se s klienty na náhradním termínu realizace programů.
V případě nenadálých okolností je nutné zavolat obsluhu, která zajistí bezpečný sestup
účastníka z překážky.
V případě porušení provozního řádu bude program ihned ukončen bez nároku na vrácení
vstupního poplatku.
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Lanové překážky a další aktivity jsou provozovány na základě platné licence akreditovaného
kurzu na stavbu a provoz lanových překážek vydaných Outdoor project s.r.o. odpovědné
osoby Lanového parku Hradec, s.r.o..
Překážky jsou sestaveny ve shodě s normou ČSN EN 15567-1 a normou ČSN EN 15567-2 a
procházejí každoroční revizí.
Všichni instruktoři jsou proškoleni vnitřními směrnicemi pro provoz aktivit v lanovém parku.
Používaný materiál je certifikován pro provoz lanových aktivit a prochází každoroční revizí.
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