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Seznámení s tímto provozním řádem je povinností všech uživatelů skateparku.
Skatepark je vhodný pouze pro jízdu na skateboardu, bruslích, BMX kole a koloběžkách.
Všechny osoby se ve skateparku pohybují na vlastní nebezpečí.
Vstup do skateparku je zdarma. Cena za jednu hodinu osvětlení je 50,- Kč. Rozsvícení světel je
možné pouze za předpokladu, že je ve skateparku a jeho blízkém okolí udržen pořádek.
Provoz skateparku je shodný s otevírací dobou sportovního areálu Komec: PO-NE 10:00-22:00.
Jízda ve skateparku je na vlastní nebezpečí. Doporučujeme používat ochranné pomůcky (helma,
chrániče kolen a loktů)
Zařízení je určeno především pro mládež starší než 15 let. Děti do 15 let mohou využívat skatepark
pouze v doprovodu rodičů či jiného odpovědného zástupce.
Děti ve věku do 15 let mohou používat zařízení skateparku pouze s ochrannými pomůckami (helma,
chrániče kolen a loktů). Osobám starším 15 let doporučujeme používat ochranné pomůcky.
Všechny osoby se musejí chovat ohleduplně, aby nezpůsobily svým chováním sobě ani svému okolí
zranění. Chovají se dle zásad slušného chování. Při zjištění porušení těchto pravidel budou dané
osoby vyloučeny z budoucího užívání skateparku.
V případě, že uživatel skateparku zjistí technickou či jinou závadu, je povinen ji neprodleně odstranit
nebo nahlásit správci parku.
Návštěvníci jsou povinni dodržovat čistotu a pořádek, musí neprodleně odstranit každé znečištění,
které sami způsobili.
Všichni návštěvníci se musí řídit místním dopravním značením (týká se parkování vozidel).
Skatepark je uzavřen:
- v případě mokrého povrchu (za deště)
- v zimních měsících (sněhová pokrývka)
- v době od 22:00 – 10:00
V areálu skateparku je zakázáno:
- Konzumovat alkohol a jiné omamné či návykové látky.
- Používat motorové dopravní prostředky, vjíždět s nimi do areálu a parkovat v areálu (s
výjimkou vozidel správy a údržby).
- Vstupovat se psy, případně je zde nechat pobíhat.
- Rozdělávat oheň a manipulovat s ním, používat pyrotechnické výrobky.
- Poškozovat vybavení areálu a přemisťovat jednotlivé prvky.
- Odkládat zde jakékoli předměty s výjimkou odklízení odpadků do určených nádob.
- Používat, pokud jsou herní prvky mokré nebo namrzlé.
- Vstupovat do areálu mimo určenou provozní dobu.
- Pořádat soukromé akce, závody bez předchozího souhlasu provozovatele.

Kontakty:
Správce skateparku: KOMEC – Sportovní areál Brno Komárov, tel. 727 952 768
Důležitá telefonní čísla:
Městská policie:
Policie:
Záchranná služba:
Hasiči:
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Schválil v Brně dne: 1. 1. 2019, Lucie Mrázek, předseda spolku

