VSTUPEM NA SPORTOVIŠTĚ ZÁKAZNÍK SOUHLASÍ S USTANOVENÍM PROVOZNÍCH ŘÁDŮ
JEDNOTLIVÝCH SPORTOVIŠŤ.
PROVOZNÍ ŘÁDY AREÁLU KOMEC
01Provozní řád č. 1
lezecká stěna (vnitřní i venkovní)
1. Základní pojmy
Provozovatel: Komec, z. s., Čápkova 38/35, Brno 60200, IČ: 05178509
Návštěvník: návštěvníkem se rozumí každá osoba, nacházející se v prostorách horolezeckého centra, bez
ohledu na to, zda vykonává nebo nevykonává lezeckou činnost.
Odborný dozor: odborný dozor může vykonávat pouze osoba provozovatelem k tomuto účelu určená. Dále
jen „služba“
Lezecká stěna: lezeckou stěnou se rozumí „stěna“ k tomuto účelu provozovatelem určená
Lezecká činnost: lezeckou činností se rozumí jakýkoli pohyb, „lezení“ po lezecké stěně včetně jištění.
Návštěvník: účastník vlastního lezení či jištění, nebo osoba, která se zde jen zdržuje.
Prvolezec: lezec, který leze na prvním konci lana, lano zapíná do postupového jištění a je jištěn zdola
jističem.
Druholezec: lezec, který je jištěn jističem pomocí lana shora
Jistič: osoba, která provádí jištění, čímž zabraňuje potencionálnímu pádu lezce.
2. Ustanovení provozovatele
Vstup do prostor lezecké stěny mají povoleny pouze osoby, které rozumí a souhlasí s pravidly provozního
řádu. Informace uvedené nemohou nahradit zaškolení a praxi nutnou k provozování lezecké a jistící
činnosti. Absolvování zaškolení v oblasti lezení a jištění je na vlastní odpovědnost.
Lezecká stěna je určena výhradně pro nácvik volného lezení.
Vstupovat do prostor vnitřní lezecké stěny za jakýmkoli účelem nebo provozovat lezeckou činnost na
lezecké stěně mohou pouze osoby, které řádně uhradily vstupné, dle platného ceníku, pokud není určeno
jinak. Zaplacením vstupného zákazník vyjadřuje svůj souhlas s tímto provozním řádem.
Návštěvníci vstupem do areálu vyjadřují svůj souhlas s tím, aby provozovatel zpracoval jimi poskytnuté
údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů
fyzických osob a souhlasí s tím, aby provozovatel uchovával a zpracovával poskytnuté osobní údaje (viz.
dokument smluvní podmínky spolku Komec, z. s.) zároveň souhlasí s použitím materiálů (fotografie, videa,
apod.) pořízených při akcích pořádaných Lezeckou stěnou Komec pro potřeby mediální či jiné propagace a
prezentace.
Návštěvníci mladší 18 let mohou provádět lezeckou činnost pouze pod přímým dohledem návštěvníka
staršího 18 let. Pokud tato osoba starší 18 let není jejich zákonným zástupcem, musí předložit písemný
souhlas zákonného zástupce.
Návštěvníci mezi 15 a 18 lety mohou samostatně provozovat lezeckou činnost, pokud předloží písemný
souhlas zákonného zástupce.
Děti do 15 let mají povolen vstup jen v doprovodu návštěvníka staršího 18 let, který za ně po celou dobu
pobytu v prostorách horolezeckého centra nese plnou zodpovědnost. Za pohyb a chování dětí a
mladistvých v celém areálu odpovídají rodiče.
Návštěvník bere na vědomí, že provozovatel může vytvářet obrazový materiál z důvodu ochrany a
bezpečnosti osob a majetku. Provozovatel garantuje, že záznam z průmyslové kamery je uchován pouze
po nezbytnou dobu.
3. Povinnosti návštěvníka
Lezecká činnost je prováděna na vlastní nebezpečí, vyžaduje plnou koncentraci lezoucí i jistící osoby.
Uposlechnou pokynů služby.
Neprodleně upozornit službu na porušování ustanovení tohoto řádu.
Neprodleně upozornit službu na uvolněný chyt, vadné jištění, či způsobenou škodu.
Při zjištění porušení zásad bezpečného lezení na stěně, je povinen osobu, která se takového jednání
dopustila, upozornit na povinnost dodržování pravidel bezpečnosti, v případě, že toto upozornění nepovede
k nápravě zásady, je povinen upozornit na toto jednání obsluhu centra.
Neprodleně hlásit službě jakýkoliv úraz, ta v případě nutnosti přivolá zdravotnickou pomoc, popřípadě ošetří
menší poranění a provede zápis do knihy úrazů.

Dodržovat zásady slušného chování.
Neohrožovat a neomezovat svým chováním (např. dupání, běhání, provozování zdroje hluku apod.) ostatní
návštěvníky.
Udržovat čistotu.
Vstupovat do prostoru po přezutí.
Dodržovat zásady protipožární prevence.
Neužívat alkohol, či jiné omamné látky. Neprovádět lezeckou činnost, jištění pod jejich vlivem.
V případě, že vstupujete do prostor lezecké stěny se psem, je Vaší povinností mít psa stále na vodítku
nebo jej přivázat na místa, která jsou k tomuto účelu určena.
4. Pravidla při lezení na lezecké stěně
Návštěvník je povinen dodržovat zásady bezpečného lezení a bezpečného jištění. Jistič je povinen věnovat
se činnosti jištění s nepřetržitou pozorností po celou dobu výstupu i sestupu jištěné osoby, je povinen
povolovat či dobírat lano způsobem, aby minimalizovat délku potencionálního pádu jištěné osoby.
Při jištění je zakázáno sedět či ležet, věnovat se jakýmkoliv jiným činnostem (telefonování apod.).
Před lezením je návštěvník povinen navázat se na jistící lano, dle norem UIAA – osmičkový uzel.
Navazování se na lano pomocí dvou karabin zapnutých pojistkami proti sobě je možné pouze při lezení na
toprope.
Návštěvník je povinen zapnout každý jistící bod a to nejpozději ve výši pasu.
Kotevní body, které jsou umístěny do 1m výšky od podlahy slouží pouze k dojištění jističe odsedávací
smyčkou. Je zakázáno z těchto bodů jistit prvolezce.
Je zakázáno dobírat druholezce ze slaňovacích či jiných kotevních bodů stěny. Jistič vždy jistí ze země a
ve stoje.
Druholezec je povinen lézt na laně, které je vedeno skrz postupová jištění, která musí během lezení
odepínat a ukončit výstup v místě, kde bude jištěn minimálně přes dvě postupová jištění nebo přes dvě
řádně zapnuté karabiny koncového jištění.
Je zakázáno při výstupu odbočit z linie zvolené cesty. Na jedné výstupové linii je zakázáno lezení dvou či
více lezců.
Jistící osoba je povinna povolovat a dobírat lano takovým způsobem, aby minimalizovala délku případného
pádu a zachytit pád jištěné osoby tak, aby nedošlo ke zranění prvolezce či dalších třetích osob.
Nelezoucí osoby jsou povinni vyhýbat se pádové zóně.
Je zakázáno jištění pomocí slaňovací osmy.
Je zakázán nácvik skalních metod jištění.
Lezení je dovoleno pouze v lezecké obuvi.
Sólové lezení je dovoleno pouze na místě tomu určeném – boulderové stěně.
Je zakázáno používat lano kratší 36m. Volný konec lana je nutné opatřit uzlem.
Není doporučeno jištění v případech, kdy je velký váhový rozdíl mezi jističem a lezcem. Při pádu těžšího
lezce hrozí úraz ať už jističe či samotného lezce.
Rodiče zodpovídají za své děti během celé návštěvy stěny.
Je zakázáno upravovat stávající cesty. Na uvolněné chyty či jiné technické závady na stěně lezec upozorní
personál stěny, případně využije informační tabule k tomu určené.
5. Pravidla při lezení na boulderové stěně
Maximální počet osob na galerii je 15.
Platí přísný zákaz vstupu na galerii se sklenicemi, lahvemi, ostrými předměty.
Osobám mladším 15-ti let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby, která za ně přebírá
odpovědnost. Mladší osoby mohou lézt pouze pod dozorem zodpovědné osoby.
Nenechávejte děti bez dozoru běhat po dopadišti. Při pádu lezoucí osoby hrozí vážné zranění obou
zúčastněných.
Nelezoucí osoby se nezdržují v dopadišti lezce. Povoleno je pouze přidržování lezce či jeho záchrana.
K lezení používejte pouze chyty a struktury.
Je zakázáno lézt mimo místa k tomu určená.
V dopadišti nenechávejte předměty, mohou ohrozit bezpečný dopad.
Na jednom boulderu je zakázáno současné lezení dvou a více lezců.
Lezení je dovoleno pouze v lezecké obuvi.
6. Pravidla při lezení na samojistícím zařízení

Zákazník je povinen použít samojistící zařízení až po řádném zaškolení, je povinen řídit se instrukcemi u
samojistícího zařízení, zapnout karabinu do jistícího oka sedáku a před výstupem provést vizuální a funkční
zkoušku.
Maximální povolená nosnost navijáku je 120 kg, minimální 10 kg.
Samostatné používání navijáku je povoleno pouze osobám starších 15 let, osoby mladší mohou naviják
používat pouze pod dohledem osoby starší 18 let.
Po ukončení lezení je návštěvník povinen zajistit karabinu do kotvícího bodu k tomu určeného.
7. Materiál
Každý návštěvník je zodpovědný za stav svojí výstroje a je povinen provozovat lezeckou činnost s kvalitním
a plně funkčním vybavením k těmto účelům určeným.
Návštěvník je taktéž povinen před začátkem lezení vizuálně zkontrolovat, jak svoje lezecké vybavení, tak
vybavení z půjčovny.
Při zjištění nedostatků na stěně (jištění, chyty, karabiny, lana apod.) jsou lezci povinni tento fakt okamžitě
nahlásit obsluze areálu.
8. Povinnosti vedoucích kurzů
Vedoucím kurzu může být pouze osoba starší 18 let s příslušným oprávněním pro provozování kurzů na
umělé stěně. Veškerou odpovědnost za účastníky kurzu přebírá jejich vedoucí.
Vedoucí kurzu je povinen upozornit obsluhu před začátkem výcviku a přebírá za účastníky kurzu plnou
zodpovědnost.
Provozování podnikatelské činnosti v prostorách stěny je povoleno pouze se souhlasem provozovatele
stěny.
9. Závěrečná ustanovení
Za škody vznikající z důvodu porušování provozního řádu, nesprávné techniky jištění a jiné manipulace
s lezeckým vybavením, nekvalitní výstroje, nepozornosti, nerespektování ostatních lezců, nepřebírá
provozovatel žádnou zodpovědnost. Kdo způsobí škody, nebo zraní sebe či jiné osoby, nese plnou
zodpovědnost za tyto činy.
V případě porušení ustanovení tohoto řádu je služba oprávněna kdykoli vykázat dotčenou osobu z prostor
lezeckého centra bez nároku na vrácení vstupného.
Provozovatel neodpovídá za škodu, kterou návštěvník způsobí sobě nebo jiným při pobytu v horolezeckém
centru.
Provozovatel neručí za cennosti uschované v šatnách.
Provozovatel si vyhrazuje právo doplňovat a aktualizovat jednotlivá ustanovení tohoto řádu.
Otevírací doba horolezecké stěny dle aktuálního rozpisu na www.komec.cz
Schváleno dne: 1.1.2020 předsedou spolku
02Provozní řád č. 2
Rozhledna
Vstup na rozhlednu je možný výhradně na vlastní riziko a vlastní nebezpečí. Jakákoli škoda na zdraví či
majetku, způsobená při vstupu na rozhlednu sobě samému, provozovateli nebo třetím osobám jde
výhradně na vrub takto konající osobě. Vstupem na rozhlednu souhlasíte s jejím provozním řádem!
1.











V prostorách rozhledny je přísně zakázáno:
poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení
vstupovat na rozhlednu jinak než po přístupovém schodišti
kouřit, konzumovat alkohol a jiné omamné látky
manipulovat v areálu s hořlavými látkami nebo výbušninami
stanovat a nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně
provoz motorových vozidel
volné pobíhání psů a jiných zvířat
pořádání propagačních a reklamních akcí
házení předmětů z rozhledny
vystupovat nad úroveň schodiště nebo plošiny (sedat či lézt na zábradlí)

2. Na rozhlednu je zakázán vstup:








osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a osobám se sníženou mírou stability
dětem do 15 let bez doprovodu osoby starší 18 let
s alkoholickými nápoji
se zvířaty
jiným způsobem, než jaký je určen (tj. po schodišti okolo rozhledny)
za nepříznivého počasí, zejména při silném nebo nárazovém větru nad 20 m/s, za bouřky, sněhu
a námrazy

3.






Návštěvník je povinen:
seznámit se s provozním řádem
respektovat provozní řád a pokyny obsluhy areálu
chovat se slušně a ohleduplně, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
udržovat čistotu a pořádek
dohlížet na bezpečnost dětí v areálu rozhledny

Otevírací doba rozhledny dle aktuálního rozpisu na www.komec.cz
Schváleno dne: 1.1.2020 předsedou spolku
03Provozní řád č. 3
Skatepark
Seznámení s tímto provozním řádem je povinností všech uživatelů skateparku.

1. Ustanovení provozovatele
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 60,- Kč. Rozsvícení světel je
možné pouze za předpokladu, že je ve skateparku a jeho blízkém okolí udržen pořádek.
Provoz skateparku je shodný s aktuální otevírací dobou sportovního areálu Komec.
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).

2. Skatepark je uzavřen




v případě mokrého povrchu (za deště)
v zimních měsících (sněhová pokrývka)
v době od 22:00 – 8:00

3. Ve 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.

Otevírací doba skateparku dle aktuálního rozpisu na www.komec.cz
Schváleno dne: 1.1.2020 předsedou spolku
04Provozní řád č. 4
Tenisové kurty
1. Ustanovení provozovatele
 Používání tenisových kurtů v areálu Sportovního areálu Komec je dovoleno pouze v provozní době
s platnou vstupenkou. Vstupem do prostoru tenisového areálu je každý návštěvník povinen
dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu a dbát pokynů zaměstnanců Sportovního centra.
 Při plném obsazení kurtů se uzavře přístup, který se opět otevře až po uvolnění kapacity.
 Rezervace tenisového kurtu je možno provést na tel. čísle +420 727 952 768, přes online rezervaci
na www.komec.cz, nebo osobně v areálu Sportovního centra na základě rozvrhu a herního plánu.
 Základní herní doba na tenisových kurtech je stanovena na 60 minut.
2. Práva a povinnosti návštěvníků
 Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení
tenisového areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 Vstup na kurty je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
 Vstupovat na kurty je dovoleno pouze ve sportovní obuvi, nebo obuvi, která povrch hřiště neponičí.
 Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách, či dalších prostorách
areálu tenisových kurtů. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u
správce, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
 Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly
jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
 Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit u
správce areálu, nebo přímo u provozovatele.
 Každý hráč je po ukončení hrací doby povinen uklidit tenisový kurt podle instrukcí správce
tenisových kurtů.
3.










Zakázané činnosti v areálu
Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
Konzumovat alkohol a jiné omamné či návykové látky.
Rušit klid ostatních návštěvníků.
Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.
Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.
Vjíždět do areálu na kole a opírat ho o oplocení sportoviště.
Vstupovat do areálu mimo určenou provozní dobu.
Pořádat soukromé akce, závody bez předchozího souhlasu provozovatele.
Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude
dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných
pracovníků.

Otevírací doba tenisových kurtů dle aktuálního rozpisu na www.komec.cz
Schváleno dne: 1.1.2020 předsedou spolku
05Provozní řád č. 5
Veřejné víceúčelové hřiště
1. Ustanovení provozovatele
 Hřiště je určeno k provozování míčových her širokou veřejností všech věkových skupin, zejména pro
hraní volejbalu, basketbalu, házené, malé kopané, nohejbalu, florbalu a tenisu.
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Vstup do areálu je povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů, zamčených
vchodů a vlastního oplocení hřiště.
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn
částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost oznamovat.
V případě jakékoliv závady na sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel
povinen tuto závadu nahlásit správci hřiště.
Uživatelé hřiště si mohou u správce oproti záloze vypůjčit sportovní potřeby (branky, sítě apod.)
Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem dohodnutý čas a provozovat určený druh sportu. Po
celou dobu užívání hřiště dbá bezpečnostních předpisů a předpisů k ochraně majetku.
Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění správce hřiště a ustanovení tohoto provozního řádu.
Při pobytu dětí na veřejném hřišti mladších 10 let vyžadujeme trvalý dozor rodičů nebo osoby starší
18 let.
Maximální povolený počet sportovců na hřišti je 30.
Provozovatel nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a zároveň nenese odpovědnost
za škody vzniklé na zdraví při užívání veřejného hřiště.
V nezbytných případech si provozovatel vyhrazuje právo, aby bylo sportovní hřiště uvolněno pro
potřeby provozovatele.
Zakazuje se:
vstup podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných či psychotropních látek
vodění psů, koček a jiných zvířat
vstup s otevřeným ohněm a předměty ohrožujícími zdraví (zbraně, pyrotechnika apod.)
vstup na hřiště mimo určenou provozní dobu
kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a omamné či psychotropní látky
poškozovat či znečišťovat zařízení prostor hřiště
jakýmkoli způsobem manipulovat s fotbalovými brankami (věšet se na ně apod.)
vstupovat na hřiště ve sportovní obuvi s plastovými hroty a kovovými kolíky
vstupovat na umělý povrch s jídlem, slazenými nápoji a žvýkačkami
vstupovat a jezdit na hřišti na kolečkových bruslích, skateboardu a kolech
chovat se hlučně (křik, pískot apod.)
jakákoliv hudební produkce včetně reproduktorové hudby

3. Povinnosti návštěvníků:
 dodržovat tento provozní řád
 pro pohyb na hřišti používat sportovní obuv
 chovat se ukázněně a neohrožovat zdraví své i jiných návštěvníků
 udržovat čistotu a pořádek
4. Pravidla rezervačního systému:
 Hřiště jsou zdarma pro veřejnost. Rezervace organizované soukromé akce (turnaje) MOŽNÁ
POUZE PO DOMLUVĚ.
 Využití hřišť se řídí rezervačním systémem – přednost mají ti, kteří jsou v něm zapsáni. V případě
neobsazenosti mohou zákazníci hřiště libovolně využít, avšak při příchodu řádně zapsaných, kteří
provedli předchozí rezervaci, jsou povinni těmto osobám hřiště uvolnit.
 Rezervace provádějí zákazníci sami osobně přes rezervační systém na www.komec.cz vždy na
jeden měsíc dopředu.
 Není možné přijímat telefonické rezervace.
 Před provedením rezervace je nutné jednorázově vyplnit jméno a tel. kontakt do seznamu osob, aby
bylo v případě potřeby možné hráče kontaktovat. Sportovní areál Komec má právo rezervaci zrušit
v případě potřeby poskytnutí vstupu MČ Brno-jih, případně z důvodu konání jiných sportovních akcí.
 Za nesrovnalosti v rezervacích neručíme!
 Klíče od hřiště jsou k dostání na recepci Sportovního areálu Komec dle aktuální otevírací doby za
vratnou zálohu 100,-Kč.
 Návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek a dodržovat provozní řád.
 Je zakázáno na hřiště vstupovat v obuvi s kolíky.
Otevírací doba multifunkčních hřišť dle aktuálního rozpisu na www.komec.cz

Schváleno dne: 1.1.2020 předsedou spolku

06Provozní řád č. 6
Aréna Arrowgame
1. Vstup do arény
 Aréna je určena k provozování lukostřelby tzv. Arrowgame. Používání arény Arrowgame v areálu
Sportovního centra Hněvkovského 62c, Brno je dovoleno pouze v provozní době s platnou
vstupenkou. Vstupem do prostoru je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto
Provozního řádu a dbát bezpečnostních předpisů, pokynů zaměstnanců sportovního centra.
 Rezervace arény je možno provést na tel. čísle +420 727 952 768, přes online rezervační systém na
www.komec.cz, nebo osobně v areálu Sportovního centra na základě rozvrhu a herního plánu.
 Při pobytu dětí v aréně mladších 15 let vyžadujeme trvalý dozor rodičů nebo osoby starší 18 let.
Maximální povolený počet sportovců na hřišti je 20.
 Základní herní doba je stanovena na 60 minut.
2. Práva a povinnosti návštěvníků
 Každý návštěvník je povinen udržovat čistotu všech míst a zařízení arény a při svém jednání dbát
bezpečí vlastní i ostatních.
 Vstup je možný pouze za účelem provozování lukostřelby.
 Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách, či dalších prostorách
areálu. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce, kde bude
proveden zápis do knihy nálezů.
 Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly
jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
 Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit u
správce areálu, nebo přímo u provozovatele.
 Hráči jsou povinni po ukončení hrací doby uklidit arénu podle instrukcí správce.
 Hráči jsou povinni během hry užívat ochranné pomůcky (chrániče, helmy atd.)
3.









Zakazuje se:
Vstup podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných či psychotropních látek
Vstup s předměty ohrožujícími zdraví.
Vstup mimo otevírací dobu areálu Komec.
Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
Rušit klid ostatních návštěvníků.
Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.
Vodit do arény areálu psy nebo jiná zvířata.
Opírat ho o oplocení sportoviště.

Otevírací doba arény arrowgame dle aktuálního rozpisu na www.komec.cz
Schváleno dne: 1.1.2020 předsedou spolku
07Provozní řád č. 7
Dětské hřiště
1/ Provozní doba hřiště se odvíjí od aktuální otevírací doby areálu Komec.
2/ Používání hřiště, jeho vybavení a zařízení je určeno pro děti od 3 do 12 let a je volně přístupné
zákazníkům Sportovního areálu Komec.
3/ Dětem mladším 10 let je vstup na dětské hřiště povoleno jen v doprovodu zákonného zástupce či jiné
odpovědné osoby.

4/ Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná
dítě doprovázející dospělá osoba.
5/ Atrakce určeny do max. 40kg.
6/ Případné poškození dětského hřiště oznamte neprodleně na recepci sportovního areálu, nebo na tel.
727 952 768.
Vyloučení z návštěvy areálu
Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude
dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije
se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na
vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Městskou policii a Policií ČR.
Kontakty:
Správce: KOMEC, z. s. – Sportovní areál Brno Komárov, tel. 727 952 768
Důležitá telefonní čísla:
Městská policie:

156

Policie:

158

Záchranná služba: 155
Hasiči:

150

