PROVOZNÍ ŘÁD
Tato pravidla jsou závazná pro všechny uživatele a návštěvníky Cream Snow Arény v areálu Prosper Golf
Resortu Čeladná.
Areál je určen k tréninkové přípravě, rekreačnímu využití širokou veřejností.
1. Areál je užíván na vlastní nebezpečí uživatele. Každý uživatel a návštěvník areálu je povinen respektovat
ustanovení tohoto provozního řádu a dbát pokynů odpovědných pracovníků.
2. Uživatelé jsou povinni užívat jednotlivé části areálu a vybavení areálu výhradně k účelu, k němuž jsou svojí
povahou a charakterem určeny.
3. Provozní doba a vstupní poplatek:
Cream Snow Aréna je veřejně přístupná dle platné otevírací doby Prosper Golf Resortu a vyhovujícím
teplotním podmínkám pro údržbu areálu. Při vstupu je návštěvník povinen zaplatit vstupné na recepci dle
aktuálního ceníku. Po zaplacení obdrží samolepku. V průběhu užívání areálu může být zkontrolován
pracovníkem a požádán o předložení samolepky, nemá-li ji nalepenou na viditelném místě, případně
účtenky. V případě nezaplacení je povinen částku obratem uhradit, nebo areál opustit.
3.1 Na běžecké tratě není povolen vstup v případě nedostatečné sněhové pokrývky.
3.2 Na jezírka a ostatní vodní plochy je vstup výhradně zakázán, nejsou-li dostatečně zamrzlá a označená „vstup
povolen“, poté však na vlastní nebezpečí.
Je nutné sledovat online informace či se telefonicky nebo osobně dotázat na aktuální stav zimního areálu.
4. Během pobytu v areálu je nutné dbát zvýšené opatrnosti tak, abyste neohrožovali sebe ani ostatní. Platí
přísný zákaz vjezdu jakýchkoliv dopravních prostředků na okruhy, včetně kol a dětských kočárků!
5. Běžkařské tratě jsou jednosměrné, je nutné dodržovat stanovený směr jízdy.
6. Při pohybu v areálu jsou uživatelé povinni přizpůsobit své konání vlastnímu fyzickému a zdravotnímu stavu,
svým schopnostem a technickému stavu areálu.
7. Doporučuje se používání ochranných pomůcek dle uvážení.
8. Parkování vozidel je povoleno jen v místech k tomu určených.
9. Všichni uživatelé jsou povinni udržovat v areálu pořádek a čistotu a používat k tomu určených odpadkových
košů.
10. Uživatelé jsou povinni využívat výhradně určená WC umístěná v zázemí areálu.
11. Všichni uživatelé jsou povinni zdržet se rušení ostatních uživatelů zejména nadměrným hlukem, bezohlednou
jízdou nebo jiným nevhodným chováním.
12. Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení, včetně odložených věcí v
zaparkovaných vozidlech či šatních skříních. Provozovatel areálu na nich nenese žádnou zodpovědnost.
13. Na běžeckých tratích i vodních plochách je zákaz vstupu psů a dalších zvířat a to ani na vodítku.
14. Uživatelé jsou povinni dbát pokynů správce areálu nebo jiné pověřené osoby.
15. V případě porušení tohoto provozního řádu bude uživatel z areálu vykázán správcem areálu nebo správcem
určenou jinou osobou.
16. Areál nenese žádnou zodpovědnost za stav běžek a ostatního vybavení návštěvníků. Je třeba brát v úvahu
přírodní podmínky a stav areálu.
17. Výjimky z tohoto provozního řádu může v odůvodněných případech povolit správce areálu.
Tento řád nabyl v platnosti dne 1. 1. 2017.

