Podmínky provozu dráhy pro vodní lyžování a wakeboarding
1. Dráha slouží pro veřejnost a služba je poskytována výhradně provozovatelem, tj.
společnosti BORO spol. s r.o. Tato společnost je za provoz dráhy a její zabezpečení
v době nečinnosti plně zodpovědná.
2. Provoz je veden pouze obsluhou - zaškolenými pracovníky provozovatele.
3. Uživatelé dráhy jsou povinni dbát pokynů obsluhy zařízení.
4. Uživatelé dráhy jsou povinni užívat vždy záchranné vesty a helmy dle
pokynů obsluhy zařízení.
5. Překážky jsou určeny pouze pro zkušené jezdce. Uživatelé dráhy berou na
vědomí a souhlasí se skutečností, že jízda na překážkách je na vlastní
nebezpečí a provozovatel není zodpovědný za úraz, ke kterému může při
jízdě na překážkách dojít. Obsluha dráhy má právo, vidí-li, že uživatel není
dostatečně sportovně
zručný, uživateli jízdu na překážkách zakázat,
zastavit provoz vleku a uživatele vykázat.
6. Uživatelé dráhy jsou povinni okamžitě hlásit obsluze zařízení všechny úrazy, ke
kterým při provozování vodního lyžování a wakeboardingu došlo.
7. Starty vodního lyžování a wakeboardingu probíhají pouze u startovacího mola.
8. Podmínky provozu dráhy pro vodní lyžování a wakeboarding, stejně jako ceníky
poskytovaných služeb jsou k dispozici u vchodu, na baru a v kanceláři provozovatele.
9. Provoz dráhy je ve vymezené době a čase (od 9.00 do 18.00 hod.).
10. Dráha slouží pouze vodnímu lyžování, wakeboardingu a obdobným aktivitám, které
jsou provozovány společností BORO spol. s r.o. V žádném případě nemůže být bez
souhlasu orgánů, které vydají k jejímu provozu souhlas, poskytována třetím osobám,
na dráze se nesmí konat závody lodí, provoz či závody vodních skútrů a jiné další
zde neuvedené aktivity.
11. Prostor dráhy je vyhrazen žlutými bójemi.
12. K parkování návštěvníků mohou být využívána jen ta parkoviště, která určí příslušný
odbor MU, tj. parkovací plochy stávající plovárny.
13. V zimním období platí zákaz vstupu do páskou vymezených a označených
prostor v okolí sloupů vleku – nebezpečí prolomení ztenčeného ledu.
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