PROVOZNÍ ŘÁD

Jezdeckého klubu Dvůr Roudná z.s.
Z důvodu zajištění bezpečného provozu a ochrany zdraví v prostoru areálu JK Dvůr Roudná, který je provozovatelem klubu Černá ovce v
Plzni (dále jen „areál“) se vydává tento Provozní řád, který je závazný pro všechny osoby vstupující a zdržující se v prostorách areálu:

I. VŠEOBECNÉ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY AREÁLU
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Všechny osoby, které vstupují do areálu, jsou povinny se seznámit s těmito pokyny ještě před vstupem do areálu.
Vstup do areálu není dovolen osobám, které nejsou členy Jezdeckého klubu Dvůr Roudná z.s. (dále jen klub)
Přístup členů klubu je časově omezen otevírací dobou areálu.
Člen klubu je povinen se na vyžádání prokázat členskou kartou. Bez členské karty může být vstup do areálu zakázán a není možné
bez ní čerpat služby poskytované v areálu.
Člen klubu si s sebou může přivést osobu či osoby, které členy nejsou, ale vstupem do areálu se tyto osoby zavazují respektovat
tento Provozní řád, a proto by se s ním měly předem seznámit.
Každý člen nebo jeho doprovod, který si chce prohlédnout zvířata, hladit je, či přijít s nimi do přímého kontaktu souhlasí, že tak
činí na vlastní nebezpečí. Provozovatel areálu nenese odpovědnost za případná zranění způsobená v areálu.
Děti mladší 12 let mají pohyb v areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá.
Vodit psy do areálu je přísně zakázáno.
V prostorách areálu je zakázáno chovat se hlučně nebo jinak plašit zvířata.
Je zakázáno bez souhlasu provozovatele či jím pověřené osoby krmit jakákoliv zvířata
V prostoru celého areálu platí přísný zákaz kouření mimo k tomu vyhrazených míst.
V prostorách areálu je zakázáno vykonávat svoje povolání pod pokutou až 10.000.000 Kč. Toto omezení se netýká příslušníků
záchranných a bezpečnostních složek, kteří zde musí v zájmu zachování zdraví a bezpečnosti občanů zasahovat.
Každý je povinen v prostorách areálu udržovat pořádek a čistotu. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa nebo jinak
znečišťovat prostředí areálu.
Je povinností každého člena klubu a návštěvníka areálu dodržovat ekologické zásady a to především – třídit odpady do určených
nádob, nepoužívat chemické a jiné prostředky způsobující zátěž životnímu prostředí a uvážlivě zacházet se všemi živými i neživými
články přírody.
Každý člen klubu může vznášet podněty vedoucí ke zlepšení chodu a zkvalitnění služeb poskytovaných v areálu.

II. OBECNÁ PRAVIDLA PRO POHYB V PROSTORU AREÁLU
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Vstup do areálu je umožněn členům klubu, kteří tak mohou využívat vyhrazené veřejné prostory a klubovnu.
Není dovoleno vcházet do výběhů a jakkoliv manipulovat se zvířaty.
Rodiče vždy zodpovídají za svoje děti a měli by jim vysvětlit pokyny tohoto provozního řádu ještě před vstupem do areálu.
Každý zájemce o jízdu na koni by měl být vhodně oblečen a vybaven ochrannými pomůckami.
Jízda na koních je zakázána pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
Osoby mladší 18 let bez doprovodu musí předložit písemný souhlas k jízdě na koni a k pohybu kolem koní alespoň jednoho z
rodičů nebo zákonného zástupce.

III. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ A ORGANIZAČNÍ POKYNY
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Každá osoba, která se zdržuje v prostoru areálu, je povinna dodržovat obecně platné bezpečnostní,protipožární, hygienické,
zdravotnické, veterinární a další předpisy.
V prostoru celého areálu platí přísný zákaz zacházení s otevřeným ohněm.
Každý přítomný je povinen ohlásit provozovateli areálu každou situaci, která vyžaduje zásah Policie ČR nebo Hasičů, a v rámci
svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru nebo odvrátil hrozícínebezpečí.
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