
Provozní řád stav k datu 01/2020 Ing. Petr Vojtíšek
Žleb 195,  
664 91 Neslovice
IČO: 75486016
Mob.:  723 886 767
info@laneslovice.cz

Provozní řád
1) Provozovatelem lanového centra Lanové Aktivity Neslovice (dále jen LANeslovice) je:

Ing. Petr Vojtíšek
Žleb 195
Neslovice
664 91
IČO: 75 48 60 16

Web: www.laneslovice.cz
FaceBook: Lanové Aktivity Neslovice
Email: info@laneslovice.cz
Tel: 723     886     767

2) LANeslovice je Prostředkem Lidové Zábavy který slouží k aktivnímu trávení volného času a to za poplatek (vstupné 
viz. ceník)

3) Vstup do oploceného areálu LANeslovice je povolen jen v otevírací dobu která je uvedena níže. Jakýkoli 
neoprávněný vstup bude nahlášen policii ČR a dotyčný bude mít od té doby zákaz na LANeslovice.

4) V celém oploceném prostoru LANeslovice je zakázáno:
a. Kouřit
b. Požívat alkoholické nápoje nebo omamné látky
c. Znečišťovat okolí
d. Ohrožovat bezpečí své nebo kohokoli jiného
e. Vstupovat se zvířaty (dovoleno po dohodě s obsluhou LANeslovice)
f. Jakkoliv neoprávněně manipulovat s vybavením a zařízením areálu

5) Vstup na překážky je zakázán osobám:
a. S kardiologickými potížemi
b. S epilepsií
c. Těhotným ženám (vstup na vlastní nebezpečí)
d. S jinými zdravotními potížemi, které by mohly ohrozit bezpečí uživatele samotného nebo jiných uživatelů na 

lanové dráze.
Klient LANeslovice je povinen takové zdravotní potíže sdělit instruktorovi centra

6) Vstup na překážky je povolen:
a. Jen po předchozím proškolení obsluhou LANeslovice a s jeho souhlasem
b. Osobám ve věku 6 let a starším
c. Osobám s maximální hmotností 120kg
d. Po zaplacení vstupného

7) Osoba vstupující na překážky je povinna dle instrukcí obsluhy LANeslovice:
a. Užívat všech bezpečnostních lezeckých prostředků (celotělový úvazek, přilba, apod.)
b. Mít pevnou sportovní obuv, odložit si předměty, které by mohly způsobit poranění (velké náušnice, řetízek, 

volné části oblečení.)
c. Sepnout si (skrýt pod přilbu) volné vlasy

Nezletilí smí navštěvovat LANeslovice jen v doprovodu rodičů či jiné plnoleté osoby.  Rodiče a doprovázející osoby 
jsou povinni na své děti dohlížet a nesou plnou odpovědnost za škody způsobené dětmi ostatním návštěvníkům 
LANeslovice, či za škody na majetku provozovatele, vznikla-li nedodržením provozního řádu a bezpečnostních pokynů.

Provozovatel si vyhrazuje právo tento provozní řád pozměnit či doplnit.

LANeslovice je postaveno dle normy ČSN EN 15567-1 : 2016 a ČSN EN 15567-2 : 2016

Provozní doba je jen v     letní sezónu (v měsících březen až září dle počasí):
Pondělí až Pátek 18:00 až 20:00
Sobota až Neděle 14:00 až 20:00
Individuální otevření pro skupiny 10 a více platících a dle domluvy na výše uvedených kontaktech.

 V Neslovicích dne 2. 1. 2020 

1

mailto:info@laneslovice.cz
mailto:info@laneslovice.cz
http://www.laneslovice.cz/

