
PROVOZNÍ ŘÁD
Všichni návštěvníci Lanového parku Teplice jsou povinni seznámit  
se s tímto provozním řádem a dbát jeho pokynů a ustanovení. Tento řád  
je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele Lanového parku Teplice. 
Zakoupením vstupenky nebo vstupem do Lanového parku Teplice souhlasíte  
s dodržováním tohoto Provozního řádu a bezpečnostních pravidel. 

Lanový park obsahuje 3 atrakce:

A) Dětská trasa
Pro děti od 3 let a dospělé. Děti do 7 let mají vstup povolen pouze s přímým 
dozorem dospělé osoby.
Maximální počet osob v jednom domečku je 5 osob.
Maximální počet osob na jedné překážce je 5 osob.

B) Rodinná trasa
Pro děti od 7 let , které dosáhnou do výšky min. 185 cm, a dospělé.
Děti do 10 let mají vstup povolen pouze s přímým dozorem dospělé osoby.
Maximální počet osob na jednotlivé překážce je 1 osoba.
Maximální počet osob na jedné přestupní plošině je 2 osoby.
Maximální počet osob na žebříku je 1 osoba.

C) Lanovka
Pro děti od 12 let a dospělé. Děti do 15 let mají vstup povolen pouze  
s přímým dozorem dospělé osoby.
Maximální počet osob na jednotlivém úseku lanovky je 1 osoba.
Maximální počet osob na jedné přestupní plošině je 2 osoby.
Maximální počet osob na žebříku je 1 osoba.
Hmotnost uživatele 40 - 130 kg.

Lanový park Teplice není dětské hřiště, proto mějte na paměti, že děti 
vyžadují neustálý dohled! 

Bezpečnostní pokyny:
Každý návštěvník atrakcí B a/nebo C je povinen absolvovat školení a nácvik jištění. 
Bez této instruktáže a bez vědomí obsluhy je zakázáno na tyto atrakce vstupovat. 

Před vstupem na překážky návštěvník atrakcí B a/nebo C potvrdí svým podpisem,  
že byl seznámen s tímto Provozním řádem a absolvoval školení a nácvik jištění. 

Trasa atrakcí B a C Lanového parku je jednosměrná. Čas potřebný pro zdolání těchto 
jednotlivých atrakcí je přibližně 45 minut.

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme:
- odložit před vstupem do vlastních uzavíratelných kapes náramky, náramkové 
hodinky, větší náušnice či jiné předměty, 
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- delší vlasy sepnout gumičkou,
- vstupovat ve vhodné obuvi (pozn. - sandále a pantofle se nepovažují za vhodnou 
obuv). 

Pokud návštěvník nemůže nebo z jakýchkoliv důvodů nedokáže pokračovat 
v zdolávání atrakce B nebo C, přivolá obsluhu a dbá jejím pokynům. Po celou dobu 
zůstává zajištěn. 
 
Po Lanovém parku Teplice se návštěvníci pohybují na vlastní odpovědnost 
a nebezpečí. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví, popř. životě 
návštěvníka - uživatele způsobenou nedodržením provozního řádu, nebo  
v důsledku přecenění vlastních schopností a zdravotního stavu.

Za děti přebírá zodpovědnost jejich zákonný zástupce, popř. jiná osoba starší 18 let, 
pověřená dohledem na dítě.

Na zařízení je povolen vstup pouze v provozní době. Vstup na jednotlivé atrakce  
je možný jen s vědomím obsluhy.

Návštěvník lanového parku je povinen:
- seznámit se s tímto Provozním řádem a dodržovat ho; dbát na čistotu, pořádek  
a bezpečnost,
- respektovat předepsané věkové hranice a kapacity jednotlivých atrakcí dbát 
pokynů obsluhy,
- chovat se ohleduplně tak, aby se předešlo zranění vlastnímu i ostatních; případný 
úraz je třeba neprodleně hlásit provozovateli, který přivolá zdravotnickou pomoc  
a o úrazu učiní záznam do své evidence,
- neprodleně oznámit obsluze zjištění poškození výstroje nebo atrakce Lanového 
parku Teplice; pokud zjistí poškození při pohybu na atrakci, přivolá obsluhu a dbá 
jejím pokynům. 

V prostorách Lanového parku Teplice je zakázáno: 
- běhat, skákat, záměrně rozhoupávat lávky, lézt po ochranných sítích,
- kouřit, manipulovat s ohněm a zábavnou pyrotechnikou,
- vstupovat na atrakce se žvýkačkou, konzumovat zde jídlo či nápoje,
- vnášet zbraně, výbušniny, nebezpečné látky, ostré a skleněné předměty,
- konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky (pozn. - osobám podnapilým 
nebo pod vlivem psychotropních látek není vstup do areálu Lanového parku Teplice 
dovolen),
- úmyslně poškozovat a znečišťovat prostory areálu Lanového parku Teplice a jeho 
vybavení, odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,
- vodit či nechat vnikat zvířata do areálu Lanového parku Teplice, 
- užívat atrakce při zjištěném poškození a je-li vyřazeno z provozu.
Provozovatel nezodpovídá za poškození oděvů či jiných předmětů (např. v důsledku 
jejich pádu, oděru či ušpinění) v areálu Lanového parku Teplice.

Provozovatel má právo a povinnost vyloučit z areálu Lanového parku Teplice 
osobu či skupinu osob, pokud porušují Provozní řád, bezpečnostní normy  
či nedodržují pokyny obsluhy.

Provozovatel nezajišťuje návštěvníkům žádné úrazové pojištění.

Lanový park Teplice je provozován na základě platné licence akreditovaného 
kurzu na stavbu a provoz lanových překážek vydaných společností Unipark s.r.o. 
Překážky jsou postaveny dle norem ČSN EN 15567-1 a ČSN EN 15567-2 a procházejí 
pravidelnou revizí. Obsluha je proškolena pro obsluhu a provoz lanového parku. 

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na provozovatele Lanového parku Teplice.

Provozovatel Lanového parku Teplice: JTH Fitness s.r.o.
Odpovědná osoba: Pavel Tomáš
Kontaktní telefon: +420 737 266 351
Kontaktní e-mail: pavel.tomas@jth.cz

Provozní doba Lanového parku:
Duben - říjen v závislosti na klimatických a světelných podmínkách.
Provozní dobu je možné rozšířit v návaznosti na poptávku ze strany veřejnosti.

Provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 4. 2020. 
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