Verejnoprospešné sluţby Liptovský Mikuláš
Druţstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
BOULDERINGOVEJ STENY

Schválil: Ing. Jozef Klepáč
riaditeľ VPS

V Liptovskom Mikuláši, 01.01.2012

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
KRYTÁ PLAVÁREŇ LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

BOULDERINGOVÁ STENA
1. Vstup na ţinenku a lezenie je povolené iba v lezečkách. Zákaz vstupu v topánkach,
teniskách a zostupových lezečkách. Zákaz lezenia na boso.
2. Na ţinenku nevstupujte s pohármi, nápojmi v iných neuzavretých nádobách, s jedlom, či
ostrými predmetmi.
3. Na dopadisku nenechávajte ţiadne predmety, napr. fľaše, kefky, lezečky, sedačky... Pri
dopade na ne vzniká riziko úrazu.
4. Počas pobytu na bouldrovej stene sa vyvarujte pádovej zóny pod lezúcimi osobami.
5. Pred lezením si preštudujte bezpečnostné zásady pre lezenie a poskytovanie dopomoci.
6. Nepreliezajte na galériu. Posledný chyt bouldra je maximálne drţaná hrana profilov.
7. Počas lezenia pouţívajte len tekuté magnézium.
8. Pred lezením sa zamyslite nad svojim zdravotným stavom. Chorým osobám hrozí oveľa
väčšie riziko úrazu.
9. Deti do 12 rokov sa smú v priestore bouldrovky pohybovať iba v sprievode dospelej osoby.
10. Pobiehanie a hranie sa detí v priestore lezeckej steny je zakázané.
11. Pohyb detí v pádovej zóne je obzvlášť nebezpečný a z tohto dôvodu zakázaný. Pádová zóna
znamená priestor 2 metre od kolmých profilov a celý priemet previsnutých profilov. Celá bouldrovka
sa považuje za pádovú zónu.
12. Vstup na bouldrovku nie je povolený v topánkach (do tejto kategórie patria aj tenisky). Ak
chcete so svojimi deťmi liezť na bouldrovke, zadovážte im lezečky, kopačky alebo papučky.
13. Ţinenka neslúţi ako plocha pre akrobatické kúsky a naháňačky detí. Je to dopadisko, čo
znamená, že je to potenciálne nebezpečná zóna.

14. Ţiadame vás o dodrţiavanie týchto základných pravidiel. V opačnom prípade
budeme nútení poţiadať vás o opustenie centra.

BOULDERINGOVÁ STENA
PREVÁDZKOVÁ DOBA:
KAŢDÝ DEŇ V ČASE:

10 – 12 hod., 13 – 21 hod.

VSTUPNÉ:

1,50 €

KAŽDÝ ZÁKAZNÍK JE POVINNÝ,
OBOZNÁMIŤ SA S PRAVIDLAMI
PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU
A RIADIŤ SA URČENÝMI POKYNMI.

