Příloha č. 2

DOPLŇUJÍCÍ PROVOZNÍ ŘÁD OUTDOOR PARK, TECHNICKÁ 14
1.

Doplňující provozní řád outdoor parku stanovuje pravidla provozu lezeckých bloků s chyty na
ulici Technická 14. Obsahuje souhrn pokynů, které upravují organizaci a provoz objektu,
dodržování bezpečnosti a pořádku. Doplňující provozní řád doplňuje nařízení Provozního řádu
sportovišť VUT a je závazný pro všechny osoby dislokované v prostorách objektu outdoor parku
na ulici Technická 14 a pro všechny osoby, které se v tomto prostoru pohybují.

2.

OUTDOOR PARK (OP) Technická 14 zahrnuje:
• 3 lezecké bloky s chyty
o Gorila – 4,70m výška a 8,5m délka
o Chocolate – 4,5m výška a 5m délka
o Dag – 4,5m výška a 3,5m délka
• travnaté prostory pro kondiční cvičení
• spojovací lávku a zpevněné chodníky

3.

Lezecké bloky jsou určeny pro výcvik boulderigového lezení studentů VUT a příchozí veřejnosti.
Maximální počet lezců pohybujících se na bloku Gorila 10 osob, na bloku Dag a Chocolate 4
osoby.

4.

V celém areálu platí Provozní řád sportovišť VUT a Pravidla bezpečného lezení. Každý návštěvník
je povinen se seznámit s obsahem těchto dokumentů.

5.

Odborný dozor při výuce studentů VUT v semestrální a kurzovní výuce vykonává pouze osoba
provozovatelem k tomu určená. Ta je zodpovědná i za způsobilost materiálu používaného k
výuce.

6.

Lezecká činnost příchozí veřejnosti je prováděna na vlastní nebezpečí.

7.

Lezeckou činnost mohou provádět osoby starší 18 let. Návštěvníci mladší 18 let mohou provádět
lezeckou činnost pouze pod přímým dohledem osoby starší 18 let.

8.

Na lezecké stěny je zakázáno vstupovat ve znečištěné obuvi (bláto, škvára, tráva, kamínky a jiné
nečistoty).

9.

Montáž a demontáž veškerého příslušenství (chytů) smí provádět pouze osoby pověřené a
proškolené k této činnosti a vždy jen s předchozím souhlasem vedoucího TPO CESA VUT.

10. Je zakázáno jakékoliv popisování a značkování plochy bloků i chytů.
11. K odkládání odpadků (lahve, kapesníky, omotávky, tejpy, aj.) slouží odpadkové koše umístěné
v přilehlém parkovacím domě.
12. Pro sportovce jsou k dispozici šatny se sociálním zázemím. V šatnách je zakázáno odkládat volně
cenné věci. Návštěvníci jsou povinni využívat skříněk! Klíče jsou vydávány službou – recepce
sportovního areálu. Na recepci je možné zapůjčení bouldermatek (vratná kauce).
13. V areálu se na travnatých plochách zakazuje jízda na kole a na motorkách.

V Brně dne 1. 5. 2017

RNDr. Hana Lepková
ředitelka CESA

Marián Kovács
vedoucí TPO CESA

1

