PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
Tento Prevádzkový poriadok predstavuje neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok
a obsahuje základné príkazy a zákazy, ktoré sú záväzné pre všetky osoby nachádzajúce sa v areáli
netradičných športov Hangair, prevádzkovaným spoločnosťou Hangair s. r. o., so sídlom Na Varte
13420/4C, Bratislava, Slovenská republika.

1.

Pred vstupom do športoviska je jeho návštevník povinný odložiť všetky svoje veci, ktoré by
mohli spôsobiť zranenie jemu alebo iným osobám do miest na to určených (ako najmä skrinka
v šatni). Akékoľvek cenné veci alebo iné hodnotné predmety je návštevník areálu povinný
odkladať na recepcii športoviska.

2. V prípade, že návštevník má záujem používať vlastné záznamové zariadenie v rámci športoviska
pre svoje účely, je plne zodpovedný za škodu, ktorá bude zapríčinená týmto zariadením a to tak
vo vzťahu k škode na živote a zdraví akýchkoľvek osôb nachádzajúcich sa v športovisku, ako
aj k škode na akomkoľvek vybavení športoviska.
3. Platí prísny zákaz vstupu do športovej časti mimo prevádzkových hodín.
4. Rovnako tak je zakázaný vstup do športoviska osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných
omamných alebo psychotropných látok.
5. Športovci nesmú vstupovať do priestorov vyhradených výlučne personálu športoviska, ani
uzavretých športových zón.
6. Vstup na skoky a skateboardovú rampu je povolený len v prilbe.
7. V blízkosti trampolín, molitanových jám, skokov, ako aj v nich samotných nie je dovolené odkladať
akékoľvek predmety, spôsobilé zapríčiniť zranenie osôb.
8. Na jednej trampolíne je umožnené skákať alebo cvičiť výlučne jednej osobe. Súčasne platí zákaz
zdržiavať sa na trampolíne pokiaľ daná osoba na nej neskáče alebo necvičí.
9. V molitanovej jame je možné zdržiavať sa výlučne na čas potrebný na jej opustenie.
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10. Každé poškodenie akéhokoľvek zariadenia v rámci športoviska je návštevník povinný hlásiť
personálu športoviska.
11. Každé cvičisko a športové zariadenie má určenú vlastnú maximálnu kapacitu, ktorú je povinný
každý návštevník športoviska dodržiavať.
12. V prípade akýchkoľvek zdravotných ťažkostí je návštevník športoviska povinný o tejto skutočnosti
informovať personál športoviska. Každá osoba vyskytujúca sa v areáli športoviska je v prípade
úrazu alebo nehody povinná podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu alebo iných omamných
a psychotropných látok v organizme.
13. V areáli platí prísny zákaz fajčenia, vstupu zvieratám a v športovej časti aj zákaz konzumácie jedál
a nápojov.
14. Vo všetkých ostatných situáciách je návštevník areálu povinný riadiť sa pokynmi personálu,
prípadne iných zákonom na to stanovených osôb (ako napríklad záchranné zložky).

V Bratislave, 1. apríla 2017
Hangair s. r. o.

Hangair s.r.o.
Na Varte 4/C, 831 01 Bratislava
IČO: 50788221

Tel.: +421 903 408 371
E-mail: info@hangair.sk
Web: www.hangair.sk

