
Provozní řád TD aréna Kadaň 

Průmyslová 1834, 432 01 Kadaň 

Úvodní ustanovení 

Provozní řád se vztahuje sportovní centrum, jehož provozovatelem je společnost 

Top Drive s.r.o. průmyslová 1834 Kadaň 43201 

Tento provozní řád se vztahuje na: 

Provoz trampolínové arény, 

V trampolínové aréně je pro nás, kromě Vaší zábavy, důležité především Vaše 

bezpečí. Skákání na trampolínách je totiž adrenalinový sport, který může být při 

nedodržení zásadních pokynů velmi nebezpečný. Je důležité, aby všichni skákající 

dodržovali bezpečnostní pravidla a skákali v rámci svých možností. Pravidla jsou 

uvedena v blízkosti skákací plochy a budete s nimi seznámeni. 

Vyškolení odborní pracovníci TD Arény po celou dobu skákání dohlížejí, aby byla 

pravidla dodržována. Každý, kdo pravidla poruší, bude upozorněn, při dalším 

nežádoucím či nebezpečném chování bude muset opustit skákací plochu a nebude 

se moci téhož dne již dalšího skákání zúčastnit. Při velmi riskantním chování 

ohrožujícím zdraví bude muset opustit skákací plochu ihned a v takovém případě 

nemá nárok na vrácení peněz. 

Naším hlavním přáním je, aby si všichni návštěvníci Trampolínové arény užili tu 

nejfantastičtější zábavu nabitou vysokými skoky a aby od nás odcházeli veselí a 

plni pozitivní energie. Proto našim pracovníkům pravidelně poskytujeme školení 

na nejvyšší odborné úrovni a pravidelně kontrolujeme veškeré vybavení tak, aby 

naprosto odpovídalo bezpečnostním požadavkům. 



Děti do 110 cm nás mohou navštívit jen v dané hodiny: 14:00 – 15:00 (víkendy 12:00-15:00) 
– Dle aktuální obsazenosti:

Pokud jsou hodiny zcela obsazeny, jako např. v době prázdnin, nedoporučujeme 

návštěvu parku s dětmi pod 110 cm. 

Děkujeme za pochopení. 

Děti do 130 cm mají vstup povolen pouze v doprovodu rodiče. 

Max. hmotnost skákající osoby je 110 kg. 

Vstup na trampolíny povolen pouze ve sportovním oblečení. 

Bezpečnostní pravidla: 

 Dávejte pozor na ostatní skákající, skákejte jen v rámci svých možností a
dodržujte bezpečnostní pravidla

 Na trampolíně je dovoleno skákat jen naboso, nebo v speciálně upravených
protiskluzových ponožkách

 Na jedné trampolíně může zároveň skákat jen jeden skákající
 Zákaz dvojitého skákání/dvojrytmého skákání
 Zákaz lezení po stěnách
 Zákaz jakéhokoliv zápasení nebo hrubosti
 Zákaz opírání se nebo lezení po síti
 Zákaz sezení nebo lezení na trampolínách
 Zákaz používání mobilních zařízení či kamer na trampolínách
 Zákaz požívání nápojů, potravin a žvýkaček na trampolínách
 Zákaz skákání pod vlivem alkoholu nebo drog
 Zákaz kopání do míče na vybíjené
 Zákaz věšení se na basketbalové koše



 Dejte pozor, abyste při skákání u sebe neměli žádné klíče, klíčenky nebo ostré
předměty, opasky nebo šle na oblečení

 Dbejte zvýšené opatrnosti při skákání s dioptrickými brýlemi
 Doporučujeme sundat si všechny šperky, zejména náušnice

Při nedodržení bezpečnostních pokynů hrozí nebezpečí vážného úrazu. Všichni 

návštěvníci byli před vstupem na sportoviště s bezpečnostními pokyny seznámeni 

a vstupem do sportoviště se je zavázali dodržovat. 

Dětem do 130 cm bez doprovodu odpovědné dospělé osoby je vstup na 

sportoviště bez výjimky zakázán! 

V Kadaňi dne 15.1.2018 




