
 

PROZNÍ ŘÁD INDOOR SKI365 CENTRA V HALE E-MOTION 

 

 Každý z návštěvníků vstupuje do areálu E-MOTION a pobývá v něm na 
vlastní nebezpečí. Provozovatel Indoor SKI365 Centra odpovídá pouze 
za škody a újmy způsobené špatným technickým stavem lokálního 
sportoviště či náčiní. 

 Před vstupem na trenažéry má návštěvník povinnost se seznámit 
s pravidly a doporučeními. 

 Vstup na trenažéry Indoor SKI365 Centra je možný pouze po podpisu 
Čestného prohlášení návštěvníka. 

 Vstupem do areálu se zákazník zavazuje řídit provozním řádem haly E-
MOTION. 

 Vstup na trenažéry je možný pouze v rámci otevírací doby 
sportoviště  SKI365.  

 Výuka nebo trénink na lyžařských trenažérech je možná až po uhrazení 
poplatku dle aktuálního ceníku ( více na www.ski365ostrava.cz). 

 Na sportoviště SKI365 je zakázáno vnášet alkohol, návykové, omamné 
látky a zbraně. 

 Dále platí zákaz vnášení jídla, pití, skla, porcelánu či jakýchkoliv ostrých 
předmětů. 

 Je zakázáno vstupovat do prostor označených - zákaz vstupu. 
 Je zakázáno vstupovat na trenažér v botách. 
 V celém objektu haly E-MOTION platí zákaz kouření a manipulace 

s ohněm. 
 Je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat, polepovat či popisovat 

zařízení a vybavení sportoviště SKI365. 
 Každý z návštěvníků je povinen dodržovat doporučení a nařízení osoby 

vykonávající službu na sportovištích. 
 Úrazy a škody na majetku je třeba neprodleně ohlásit osobě 

vykonávající dozor nebo na recepci. Na pozdější oznámení nebude brán 
zřetel. 

 Závady na sportovišti či sportovní výzbroji je návštěvník povinen 
neprodleně nahlásit instruktorovi nebo vedoucímu výuky a neprodleně 
toto zařízení nebo náčiní přestat používat. 

 Každý návštěvník je povinen dodržovat obecně ustálená pravidla 
slušného chování a svým jednáním neohrožovat ani neobtěžovat ostatní 
návštěvníky. 

 Prosíme o udržování pořádku v rámci celého areálu, odpadky patří do 
koše, vypůjčené sportovní náčiní zpět na své místo. 

 Do prostor haly E-MOTION ani na sportoviště SKI365 není povolen 
vstup se psy ani s jinými zvířaty.  



PRAVIDLA – PROVOZNÍ ŘÁD INDOOR SKI365 CENTRA 

 

 Před vstupem na sportoviště se vždy rozcvič. 
 Při jízdě na trenažéru se plně soustřeď na svůj pohyb a za všech 

okolností si buď jistý tím, co a jak chceš udělat. 
 Na sportoviště vstupuj pouze ve sportovním oblečení, které neobsahuje 

žádné kovové prvky (zipy, přezky od pásků a podobně.). Doporučeno je 
oblečení s dlouhými nohavicemi a rukávy. 

 Před vstupem na sportoviště si z důvodu bezpečnosti sundej veškeré 
šperky (dlouhé náušnice), náramky, hodinky, řetízky, piercing a 
podobně. 

 Před jízdou si odlož mobil, klíče, peněženku a jiné předměty, které by 
mohly být poškozeny při sportování nebo by mohly způsobit úraz. 

 Vstup a jízda na lyžařských trenažérech se žvýkačkou nebo bonbónem 
v ústech je zakázána.  

 Užívání indoorové sjezdovky nebude umožněno osobám pod vlivem 
alkoholu či jakékoliv omamné látky. 

 Jízda na trenažérech je možná pouze s lyžemi, snowboardem, běžkami 
a skialpy zapůjčenými provozovatelem SKI365. Lyžařské boty a helmu 
si může návštěvník přinést vlastní. 

 Při samotné jízdě na simulátoru je návštěvník povinen používat helmu. 
 Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů obsluhy. 
 Je zakázána jakákoliv manipulace se simulátory mimo proškolený 

personál s certifikátem SKI365. 
 Na toalety choď v civilních botách, ne v lyžácích. 
 Pokud si návštěvníkem Indoor SKI365 Centra, pohybuj se během výuky 

pouze na tomto sportovišti. Je zakázán volný pohyb po závodní dráze. 
Na jiná sportoviště je vstup povolen pouze za přítomnosti obsluhy 
daného sportoviště. 

 Obsluha sportoviště Indoor SKI365 Centrum neobsluhuje žádná další 
sportoviště. 

 


