Návštěvní řád Aplikačního centra BALUO
Provozovatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, třída Míru 117, Olomouc 771 11, pracoviště Aplikační centrum
BALUO, U Letiště 976/32, IČO: 61989592, DIČ: CZ6198959 (dále jen „FTK UP“ nebo „provozovatel”),
Kontakt: recepce@acbaluo.cz, +420 585 636 710
Vědeckotechnický park zaměřený na oblast vědy, výzkumu, technologického vývoje a inovací v oblasti aktivního životního stylu, zdravého
životního stylu, podpory zdraví a prevence zdravotních rizik a nemocí.

1. Společné provozní pokyny pro návštěvníky areálu
Při vstupu do prostoru Aplikačního centra BALUO v areálu FTK UP (dále jen „areál“) je každý návštěvník povinen seznámit se a dodržovat
ustanovení tohoto návštěvního řádu a dbát pokynů pracovníků areálu. Pokud návštěvník s tímto řádem nesouhlasí, je povinen okamžitě
opustit prostory areálu. V opačném, případě vyjadřuje s návštěvním řádem svůj bezpodmínečný souhlas.
Tento návštěvní řád doplňuje platné právní předpisy z oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků areálu.
Každá dílčí součást areálu může mít svůj vlastní dílčí návštěvní řád, který specifikuje a upřesňuje podmínky pohybování se v
prostorách příslušné dílčí součásti areálu. Každý návštěvník areálu je tedy kromě tohoto návštěvního řádu povinen dodržovat i dílčí
návštěvní řády jednotlivých součástí areálu, pokud takové existují. Vstupem do prostor jednotlivých součástí areálu vyjadřuje návštěvník
svůj bezpodmínečný souhlas s příslušným dílčím návštěvním řádem. Dílčí návštěvní řády jsou vyvěšeny u vstupu do každé jednotlivé
součásti areálu, k níž se dílčí návštěvní řád vztahuje.
Tento návštěvní řád včetně dílčích návštěvních řádů je součástí všeobecných podmínek všech výzkumů, upravujících účast na konkrétním
výzkumu, které budou prováděny v areálu.

2. Vstup do areálu
Všem návštěvníkům je vstup do areálu povolen pouze v provozní době, která je vyvěšena na vstupu do areálu a na webových stránkách
areálu.
Vstup do placené zóny pro výzkum (to jsou prostory šaten, bazénů či jiných částí areálu) (dále jen „placená zóna“) je povolen jen s čipovým
náramkem. Vstup do placené zóny probíhá tak, že návštěvník si prostřednictvím rezervačního systému (do kterého získá přístup po
uzavření Rámcové smlouvy o účasti na výzkumu) rezervuje termín čerpání konkrétní aktivity ve svém profilu účastníka výzkumu. Poté se
návštěvník v zarezervovanou dobu dostaví na recepci areálu, kde se mu z karty BALUO, ISIC karty nebo karty zaměstnance UP odečte
platba za rezervovanou aktivitu, a to v souladu s Ceníkem, který je k dispozici na webových stránkách areálu a na recepci areálu (dále jako
„Ceník“). Na kartě BALUO, kartě ISIC nebo zaměstnanecké kartě UP je tedy uložen předplacený kredit, ze kterého se čerpají platby za
jednotlivé využité aktivity podle doby strávené v areálu a podle podmínek konkrétní aktivity uvedených v platném Ceníku. Tato doba
začíná vydáním čipového náramku na recepci ACB při placení rezervované aktivity. Tato doba končí vrácením čipového náramku na
recepci ACB. Pokud Účastník překročí rezervovanou dobu aktivity, odečte se mu úhrada za toto překročení z předplaceného kreditu na
kartě BALUO při vrácení čipového náramku ve výši dle Ceníku.
Pokud návštěvník nedisponuje na kartě BALUO, na kartě ISIC či na zaměstnanecké kartě UP, tak vysokým kreditem, aby z něj před
vstupem do ACB mohl uhradit cenu za danou aktivitu, je povinen dobýt si kredit na recepci ACB před vstupem na danou aktivitu.
Osobám mladším 15 let je povolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
Provozovatel si vyhrazuje právo při naplnění kapacity areálu omezit nebo zakázat vstup do prostor dílčí součásti areálu do té doby, než
se kapacita uvolní.

3. Čipové Karty BALUO a platby
Pobyt v prostorách areálu je umožněn jen řádným účastníkům výzkumu dle všeobecných podmínek příslušného výzkumu, které upravují
pravidla účasti na výzkumu, a z něj vyplývajících aktivit.
Čipovou kartu BALUO obdrží každý účastník výzkumu při uzavření Rámcové smlouvy o účasti na výzkumu, pokud není zaměstnancem UP
případně studentem UP, který je držitelem zaměstnanecké karty UP nebo karty ISIC, a to za podmínek uvedených ve všeobecných
podmínkách příslušného výzkumu. Výše uvedené karty slouží pro placení poplatků za čerpání aktivit v rámci výzkumu v areálu dle zadané
rezervace a typu čerpání kreditu. Čipovou kartu BALUO vydává recepce při vzniku účasti na řešení konkrétního projektu. Na kartách je
uložen předplacený kredit, ze kterého se čerpají platby za jednotlivé aktivity podle doby strávené v placené zóně areálu podle podmínek
uvedených v platném ceníku. Tato doba začíná vydáním výše uvedeného čipového náramku. Tato doba končí vrácením čipového náramku
na recepci areálu.

4. Dále jsou všichni návštěvníci povinni:
Řídit se oznámeními a upozorněními vyvěšenými v areálu.
Chovat se šetrně k zařízení a vybavení areálu a šetřit vodou a energiemi.
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Udržovat čistotu v areálu a hygienické zásady.
Dbát o osobní bezpečnost a neohrožovat bezpečnost jiných osob.
Používat mýdlo, šampón a osobní hygienické potřeby pouze ve sprchách a na WC.

5. Zakázané činnosti v areálu
Návštěvníkům je zakázáno:
Kouřit v celém areálu.
Vstupovat do prostor určených opačnému pohlaví.
Vstupovat do prostor vyhrazených pro pracovníky areálu.
Brát s sebou žvýkačky, skleněné, ostré a jiné předměty, které mohou ohrožovat bezpečnost návštěvníků.
Konzumovat potraviny a nápoje mimo míst k tomu určených.
Neoprávněně používat záchranné zařízení a vybavení první pomoci a volat o pomoc bez vážné příčiny.
Manipulovat s vytápěním, vzduchotechnikou, elektrickým a ostatním zařízením areálu.
Umísťovat do objektu, na vybavení či zařízení jakékoliv předměty, zejména vývěsky, oznámení, propagační materiály apod.
Odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené a znečišťovat prostory areálu.
Používat vlastní elektrospotřebiče a přemisťovat vybavení areálu.
Svlékat se, oblékat se nebo odkládat šatstvo mimo určené prostory šaten.

6. Zákaz vstupu a Vyloučení z návštěvy areálu
Do areálu je zakázán vstup:
 Osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v níž se vyskytla
přenosná nemoc a nemocný není izolován.
 Zvířatům.
 Osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
 Osobám nečistým, zahmyzeným nebo vzbuzujícím odpor.
Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v
rozporu s mravními a společenskými zásadami. Posouzení těchto okolností je vždy na konkrétních zaměstnancích areálu.
Z areálu může být vykázán bez nároku na vrácení poplatku za konkrétní vstup do placené zóny návštěvník, který hrubě poruší ustanovení
tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne oprávněných pokynů pracovníků areálu. Neopustí-li v takovém případě vykázaný návštěvník
areál dobrovolně, jsou jej zaměstnanci areálu oprávněni vyvést, popř. požádat o zakročení člena bezpečnostní agentury nebo Městskou
policii a Policii ČR.

7. Škody – odpovědnost
Před opuštěním areálu je návštěvník povinen vrátit veškeré zapůjčené vybavení a čipový náramek. Pokud tak neučiní, je povinen nahradit
provozovateli areálu škodu tím způsobenou, příp. bere na vědomí, že proti němu může provozovatel postupovat dalšími kroky v souladu
se všeobecnými podmínkami konkrétního výzkumu. Za ztrátu či poškození zapůjčených předmětů každý návštěvník povinen uhradit
náhradu škody dle Ceníku.
Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou zcela nebo částečně způsobeny na vybavení areálu nebo na
majetku třetích osob.
Doporučuje se nebrat do areálu cenné věci a větší obnosy peněz. Provozovatel nabízí pro účely úschovy cenných věcí a větších objemů
peněz využití bezpečnostních schránek. Větší částky peněz, cenné předměty je tedy povinen každý návštěvník uložit do bezpečnostní
schránky. Úschova věcí se provádí bezplatně. Pokud tak neučiní, neodpovídá provozovatel za ztrátu či poškození cenných předmětů či
větších obnosů peněz.
Předměty nalezené v areálu je nálezce povinen odevzdat na recepci, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.

8. První pomoc, úrazy
Pro poskytnutí první pomoci, při úrazech a nevolnostech je vždy zabezpečena přítomnost odpovědného zaměstnance areálu.
Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto návštěvního řádu, či pokynů
oprávněného zaměstnance nenese provozovatel odpovědnost.
Při jakémkoliv poranění či nevolnosti je návštěvník povinen ohlásit tuto skutečnost kterémukoliv zaměstnanci areálu, případně není-li
žádný v nejbližší okolí, je povinen tuto skutečnost oznámit některému z ostatních návštěvníků a ten je povinen přivolat zaměstnance
areálu.
Lékárnička se nachází u plavčíka, na recepci areálu, ve fitness studiu, diagnostickém STK.
V naléhavých případech, které nesnesou odkladu, je kterýkoliv návštěvník oprávněn poskytnout sám první pomoc, případně se na zajištění
první pomoci podílet.
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9. Závěrečná ustanovení
Areál AC BALUO je monitorován bezpečnostním kamerovým systémem s výjimkou WC, sprch, převlékáren a Diagnostického STK.
Návštěvníci se nad rámec návštěvního řádu řídí i příslušnými ustanoveními uzavřených rámcových smluv o účasti na konkrétním výzkumu.
Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů zaměstnanců areálu. V případě neuposlechnutí může být vykázán z areálu bez nároku na
vrácení na vrácení poplatku za konkrétní vstup do placené zóny.
Na zásady protipožární ochrany a činnosti při vzniku požáru a jiných krizových situací se vztahují veškeré provozní předpisy, provozní řády
a interní předpisy platné v celém areálu.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv tento vydaný návštěvní řád měnit a aktualizovat v souladu s všeobecnými podmínkami
konkrétního výzkumu.

Návštěvní řád Diagnostické STK
Návštěvník je povinen dodržovat návštěvní řád celého areálu a tento dílčí návštěvní řád.
Vstup do Diagnostického STK bez dozoru nebo bez přítomnosti odpovědných zaměstnanců není přípustné z bezpečnostních důvodů.
Při používání Diagnostického STK je nezbytné dbát zvýšené opatrnosti, respektovat příkazy a upozornění odborníků.
Návštěvník Diagnostického STK je povinen dodržovat v rámci přípravy na měření a v rámci podstupování měření pokyny pro
návštěvníka před měřením, které jsou uvedeny na webových stránkách www.acbaluo.cz, případně pokyny zaměstnance Diagnostického
STK.

Návštěvní řád testovacích Bazénů
Návštěvník je povinen dodržovat návštěvní řád celého areálu a tento dílčí návštěvní řád.
1.

Návštěvník po příchodu do areálu krytého bazénu provádí v uvedeném pořadí tyto úkony:
Po uhrazení ceny aktivity a převzetí čipového náramku na recepci areálu projde návštěvník turniketem, za kterým vchází do prostor
sloužících jako zázemí testovacích bazénů.
Na vyhrazeném místě v šatnách je návštěvník povinen zout si obuv a vložit ji do igelitového sáčku (v případě nepříznivého počasí), a tuto
obuv společně s oblečením a dalšími věcmi vložit do skříňky a k jejímu zamčení využít čipový náramek.
Vstup do areálu, kde se nachází vlastní testovací bazény je možný pouze v plavkách.
Každý návštěvník je povinen po odchodu ze šaten před vstupem do testovacích bazénů z hygienických důvodů použít WC a sprchy. Při
sprchování se musí každý návštěvník důkladně umýt mýdlem bez plavek a pak se čistou vodou osprchovat. Při mytí v plavkách není omytí
důkladné a dostatečné a mýdlo se sráží v plavkách a následně velmi znečišťuje vodu v bazénech.

2.

Používání testovacích bazénů
Použití testovacích bazénů bez dozoru nebo bez přítomnosti odpovědných zaměstnanců není přípustné z bezpečnostních důvodů.
Při používání testovacích bazénů je nezbytné dbát zvýšené opatrnosti, respektovat příkazy a upozornění instruktorů.
Rekondiční testovací bazén se pouští v omezené míře na 20 minut, je zde zakázáno se potápět ze zdravotních důvodů je doporučená
doba pobytu nejdéle 20 minut.

3.

Zakázané činnosti v bazénové části

Návštěvníci mají zakázáno:
Vstupovat do prostor šaten, sprch či toalet určených opačnému pohlaví.
Vstupovat do prostor vyhrazených pro pracovníky areálu.
Brát s sebou k bazénům a do bazénů žvýkačky, skleněné, ostré a jiné předměty, které mohou ohrožovat bezpečnost návštěvníků.
Do prostor bazénu a šaten, sprch a toalet je zakázán vstup s jídlem a jeho konzumace.
Konzumovat potraviny a nápoje mimo míst k tomu určených je zakázáno.
Skákat do bazénů z delších stran, mimo prostor k tomu určených.
Běhat, vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody.
Neoprávněně používat záchranné zařízení a vybavení první pomoci a volat o pomoc bez vážné příčiny.
Manipulovat s vytápěním, vzduchotechnikou, elektrickým a ostatním zařízením areálu.
Odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené a znečišťovat prostory areálu.
Koupání v testovacích bazénech není dovoleno dětem do jednoho roku věku.
Vstup do testovacích bazénů je povolen pouze v plavkách nebo plaveckém úboru.
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Vstupovat v obuvi do prostor šaten, toalet, sprch a areálu testovacího bazénu.
Vstupovat v oblečení do areálu testovacích bazénů.
Používat vlastní elektrospotřebiče a přemisťovat vybavení testovacích bazénů.
Svlékat se, oblékat se nebo odkládat šatstvo mimo určené prostory šaten.
Plavecké pomůcky jsou používány ve specifických hodinách pod vedením instruktora.
Do testovacích bazénů je zakázáno vnášet nafukovací kruhy a jiné nafukovací předměty, potápěčské brýle, šnorchl, plovací ploutve, puky
a míče (včetně tenisových). Povoleny jsou pouze nafukovací rukávky a plavecké brýle.

Návštěvní řád indoorová sjezdovka
Obecná ustanovení
Návštěvník je povinen dodržovat návštěvní řád celého areálu a tento dílčí návštěvní řád.
Použití indoorové sjezdovky bez dozoru nebo bez přítomnosti odpovědných zaměstnanců není přípustné z bezpečnostních důvodů.
Při používání indoorové sjezdovky je nezbytné dbát zvýšené opatrnosti, respektovat příkazy a upozornění instruktorů.
Před vstupem na sportoviště má návštěvník povinnost se seznámit s níže uvedenými pravidly a doporučeními.
Do areálu je zakázáno vnášet alkohol, návykové, omamné látky a zbraně.
Je zakázáno vstupovat do prostor označených – zákaz vstupu.
Je zakázáno vstupovat na indoorovou sjezdovku v botách.
Platí zákaz vnášení jídla, pití, skla, porcelánu či jakýchkoliv ostrých předmětů.
V celém objektu platí zákaz kouření a manipulace s ohněm.
Je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat, polepovat či popisovat zařízení a vybavení indoorové sjezdovky.
Každý z návštěvníků je povinen dodržovat doporučení a pokyny zaměstnance vykonávajícího dozor.
Úrazy a škody na majetku je třeba neprodleně ohlásit zaměstnanci vykonávajícímu dozor, nebo na recepci. Na pozdější nahlášení úrazu
nebo škody na majetku (s výjimkou škody na věcech odložených) nebude brán zřetel.
Závady na sportovišti či sportovním vybavení je návštěvník povinen neprodleně hlásit instruktorovi a neprodleně toto vybavení přestat
používat.

DOPORUČENÍ A PRAVIDLA - INDOOROVÁ SJEZDOVKA
Před vstupem na indoorovou sjezdovku je návštěvník povinen se vždy rozcvičit.
Při jízdě na indoor sjezdovce je návštěvník povinen se plně soustředit na svůj pohyb a za všech okolností si být jistý tím co, a jak chce
udělat.
Na indoor sjezdovku je možné vstoupit pouze ve sportovním oblečení, které neobsahuje žádné kovové prvky (zipy, přezky od pásků
apod.), doporučeno je oblečení s dlouhými nohavicemi a rukávy.
Před vstupem na indoor sjezdovku je návštěvník povinen sundat si veškeré šperky (náušnice, náramky, řetízky, piercing apod.).
Na indoorové sjezdovce je zakázán vstup a pohyb se žvýkačkou.
Užívání indoorové sjezdovky nebude umožněno osobám pod vlivem alkoholu či jakékoliv omamné látky.
Jízda na na indorové sjezdovce je možná pouze s lyžemi nebo snowboardem poskytnutými provozovatelem, lyžařské boty si může
návštěvník přinést vlastní.
Při samotné jízdě na indoorové sjezdovce doporučujeme používat helmu, u osob mladších 18 let je helma povinností.
Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů instruktora.
Návštěvníkovi je zakázána jakákoliv manipulace s indoorovou sjezdovkou.

Návštěvní řád Fitness a Pohybových studií
Návštěvník je povinen dodržovat návštěvní řád celého areálu a tento dílčí návštěvní řád.
Vstup a pobyt ve FITNESS
Provozní doba FITNESS je spojena s provozní dobou AC BALUO , tedy od 6:00 do 22:00 ve všední dny i o víkendech.
Návštěvník je povinen opustit veškeré prostory Fitness a pohybových studií včetně šaten do konce provozní doby.
Návštěvníci jsou povinni vstupovat do prostor FITNESS výhradně ve sportovním oblečení a obutí (vždy čistá, pevná obuv).
Návštěvník smart fitness musí dosáhnout věku minimálně 15-ti let. Je-li mladší (7 - 14 let), je mu vstup do posilovny povolen pouze v
doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci) nebo trenéra.
Návštěvník dodržuje pravidla hygieny a desinfekce ve všech částech sportoviště.
Použité nářadí a náčiní je každý návštěvník povinen uklidit na místo k tomu určené.
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Ochrana majetku FITNESS AC BALUO a ochrana osob
Posilovací stroje a náčiní je návštěvník povinen používat vždy šetrně, pouze k účelu, pro které jsou vyrobeny a určeny. Není-li si návštěvník
jistý, je povinen se dotázat zaměstnance posilovny. V případě, že návštěvník používá zařízení i po upozornění zaměstnance posilovny
nevhodně, může být z posilovny vykázán! V případě, že návštěvník úmyslně poškodí jakékoliv zařízení posilovny, je povinen způsobenou
škodu uhradit!
Do všech prostor Fitness a pohybových studií je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo
psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál
provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby Fitness a pohybová studia opustily. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez
náhrady vyvedeny.
Návštěvníci nesmí vstupovat do prostor vyčleněných personálu.

Návštěvní řád lezecké stěny
Návštěvník je povinen dodržovat návštěvní řád celého areálu a tento dílčí návštěvní řád.
Všichni návštěvníci lezecké stěny jsou povinni se seznámit s tímto návštěvním řádem a řídit se jím.

Výklad pojmů
Návštěvník: Návštěvníkem se rozumí každá osoba, která se v době provozu lezecké stěny buď přímo účastní vlastního volného lezení či
jištění jiné osoby, nebo se zdržuje v prostoru stěny.
Instruktor: Instruktora či odborný dozor může vykonávat osoba určená provozovatelem.
Prvolezec: Lezec, který leze na prvním konci lana, lano zapíná do karabin postupových jištění a je jištěn zdola jističem.
Druholezec: Lezec, který následuje ve výstupu nahoru prvolezce a je jištěn lanem shora.
Jistič: Osoba, která provádí jištění, čímž zabraňuje potencionálnímu pádu lezce.

Zásady, pravidla a povinnosti používání lezecké stěny
Všichni návštěvníci lezecké stěny berou na vědomí, že sportovní aktivitu volného lezení provozují na vlastní odpovědnost a nebezpečí a
potvrzují, že jsou si plně vědomi všech nebezpečí vyplývajících z provádění volného lezení na lezeckých stěnách. Všichni návštěvníci berou
na vědomí, že lezení a jištění při lezení je provozovatelem povoleno jen osobám, které byly řádně seznámeny a proškoleny s technikou
lezení a jištění, a tyto techniky, včetně zachycení pádů, bezpečně ovládají.
Každý návštěvník je před započetím sportovních aktivit na lezecké stěně povinen zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav, fyzické možnosti,
jakož i své schopnosti a zkušenosti s aktivitou volného lezení, jištění a všech technik s touto aktivitou souvisejících. Provozovatel
doporučuje osobám, které nemají s těmito aktivitami žádné zkušenosti, nebo jsou začátečníky, provádět sportovní aktivity výhradně pod
dozorem odborného instruktora provozovatele. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků, která vznikla
v důsledku přecenění vlastních schopností či zdravotního stavu.
Provozovatel zásadně nedoporučuje provádění sportovních aktivit volného lezení na lezecké stěně osobám se zdravotními potížemi,
zejména s kardiologickými potížemi, se srdečními onemocněními, těhotným ženám apod.
Aktivita volného lezení na lezecké stěně je povolena pouze osobám, které předem zaplatily vstupní poplatek. Na vyžádání provozovatele,
resp. osoby jím zmocněné (pracovníka recepce) je povinen též prokázat svou totožnost a věk předložením dokladu totožnosti či jiného
identifikačního průkazu s fotografií.
Návštěvníkům je přísně zakázáno vstupovat do prostoru lezecké stěny a provozovat volné lezení pod vlivem alkoholu či jiných návykových
látek, provozovatel je v této souvislosti oprávněn osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu či návykové látky, vstup na lezeckou stěnu
odepřít.
Pokud má návštěvník jakékoliv pochybnosti o svých lezeckých dovednostech je jeho povinností požádat provozovatele o vstupní
instruktáž, kterou mu na jeho žádost poskytne instruktor/odborný dozor (služba) provozovatele.
Každý návštěvník je kdykoli povinen podřídit se pokynům instruktora/odborného dozoru – služby provozovatele. Návštěvníci mají na
lezecké stěně k dispozici možnost zapůjčení kvalitního, bezpečného a plně funkčního sportovního vybavení výrobcem určeného k aktivitě
volného lezení a toto vybavení jsou povinni používat v souladu s výrobcem stanoveným návodem k používání a doporučeními odborného
dozoru – služby. Provozovatel neodpovídá za technický stav vlastního vybavení návštěvníka.
Každý návštěvník je povinen dodržovat zejména tyto základní zásady a pravidla bezpečného volného lezení a sportovních aktivit na lezecké
stěně:
Dodržovat zásady bezpečného volného lezení. Návštěvník je povinen se před lezením navázat na jistící lano, a to uzlem dle doporučení
UIAA – tedy protisměrný osmičkový. Je zakázáno navazovat se na lano pomocí uzle a karabiny s jednoduchou pojistkou zámku nebo
pomocí jednoduché dračí smyčky.
Při lezení se bezpečně jistit. Je zcela zakázáno sólové lezení. Tzv. bouldering (sólové lezení bez navázání na lano) je provozovatelem
povoleno výhradně na venkovní boulderingové stěně, pod níž je instalováno dopadiště.
Při lezení je zakázáno vynechávat jistící body, návštěvník je povinen zapnout jistící bod nejpozději ve výši svého pasu.
Je zakázáno používat lano kratší než 40 m.
Je zakázáno k jištění používat osmu.
Je zakázáno při výstupu odbočit z linie zvolené cesty, pokud by tím jakkoliv omezil ostatní účastníky lezení na stěně. Na jedné výstupové
linii je zakázané současné lezení dvou či více lezců. Je přísně zakázáno jištění dvou lezců najednou ve stejné karabině postupového a
koncového jištění.
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Druholezec je povinen lézt na laně, které je vedeno skrz postupová jištění, která musí během lezení odepínat a ukončit výstup v místě,
kde bude jištěn minimálně přes dvě postupová nebo koncová jištění.
Jistič je povinen věnovat se činnosti jištění s nepřetržitou pozorností, a to po celou dobu výstupu i sestupu (spouštění) jištěné osoby, je
povinen povolovat či dobírat lano takovým způsobem, aby minimalizoval délku případného pádu jištěné osoby, je povinen zachytit pád
jištěné osoby tak, aby nedošlo ke zranění prvolezce či ostatních návštěvníků či třetích osob, nebo aby nedošlo k poškození stěny,
postupového jištění či jiných horolezeckých pomůcek.
Je zakázáno dobírání v jistícím bodě, nácvik stavění apod. Spouštění jištěné osoby musí probíhat plynule a takovým způsobem, aby nebyli
ohroženi další návštěvníci či osoby pohybující se v prostoru stěny.
Je zakázáno zdržovat se v prostoru pod stěnou, pokud nejde o osoby, které právě lezou či jistí jinou osobu,
Je zakázáno upravovat stávající cesty, toto je možné pouze na základě předchozího souhlasu instruktora/odborného dohledu (služby).
Každý návštěvník je povinen ohlásit instruktorovi/odbornému dozoru – službě neprodleně jakékoliv zjištěné technické závady na lezecké
stěně včetně uvolněného chytu, jistícího prostředku a na tuto skutečnost upozornit i jiného návštěvníka, který má záměr do narušené
cesty nastoupit.
Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby neohrožoval či neomezoval ostatní návštěvníky, v případě výskytu úrazu je povinen
poskytnout zraněnému první pomoc a neprodleně přivolat lékaře či odborný dozor, který jej přivolá.
Odborný dozor – služba má k dispozici lékárničku pro poskytnutí první pomoci, odborný dozor je povinen zaznamenat vzniklý úraz do
knihy úrazů včetně poznamenání údajů případných svědků vzniku úrazu.
Každý návštěvník, který zjistí porušování zásad bezpečného lezení a sportovních aktivit v lezecké aréně, je povinen porušující osobu
upozornit na povinnost dodržování pravidel bezpečnosti, v případě, že toto upozornění nepovede k nápravě, je povinen upozornit na
toto jednání odborný dozor – službu.
Neúměrně dlouhé pády (na „efekt“) nejsou povoleny.
Každý návštěvník je povinen dodržovat pokyny uvedené v prostoru lezecké stěny.
Rodiče zodpovídají za své děti během celé návštěvy v lezecké aréně.
Každý návštěvník zodpovídá za svůj lezecký materiál (sedák, lano, jistící prostředek, atd.)
Každý návštěvník je dále povinen udržovat ve všech prostorech lezecké stěny čistotu a pořádek. Je povinen dodržovat zásady protipožární
prevence a seznámit se s Požární poplachovou směrnicí vyvěšenou v prostorech lezecké stěny.
V prostorách lezecké stěny je přísně zakázáno konzumovat alkohol, kouřit či konzumovat jiné návykové látky.
Provozovatel či odborný dozor (služba) provozovatele je oprávněna kdykoliv vykázat z prostor lezecké stěny osobu, která porušuje
ustanovení tohoto provozního řádu nebo pravidel bezpečného volného lezení na lezecké stěně, a to bez nároku na vrácení zaplaceného
vstupného. Provozovatel si vyhrazuje právo neumožnit vstup osobě, která se takovéhoto porušování provozního řádu či pravidel
bezpečného volného lezení v lezecké aréně dopustila opakovaně.
Návštěvníci berou na vědomí a jsou upozorněni na skutečnost, že objekt lezecké stěny je v provozní době monitorován bezpečnostními
průmyslovými kamerami, a to z důvodu kontroly dodržování provozního řádu a pravidel bezpečného volného lezení na lezecké stěně
návštěvníky a ochrany bezpečnosti návštěvníků a dalších osob. Provozovatel garantuje, že záznam z průmyslové kamery uchovává pouze
po nezbytnou dobu umožněnou mu zákonem a užije jej výhradně pro své účely. Provozovatel garantuje ochranu osobních údajů a dat
návštěvníků.
Návštěvníci svým podpisem Rámcové smlouvy o výzkumu vyjadřují svůj souhlas s tím, aby provozovatel zpracovával jimi poskytnuté
osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění za účelem stanoveným provozovatelem po dobu
nezbytně nutnou k dosažení tohoto účelu.

Návštěvní řád testovacích hal, plavecké laboratoře a multifunkční místnosti
Návštěvník je povinen dodržovat návštěvní řád celého areálu a tento dílčí návštěvní řád.

Obecná pravidla pro užívání testovacích Hal:
Vstup je povolen pouze za doprovodu garanta - instruktora.
Vstup do objektu v době stanovené provozním řádem je zásadně vymezen rezervacemi a rozvrhem hal a je povolen jen za přítomnosti
odpovědného garanta – instruktora.
Mimo dobu vyhrazenou rozvrhem se nesmí v halách nikdo zdržovat.
Využívat testovacích hal lze pouze pro takové činnosti, pro které jsou určeny.

Povinnosti Návštěvníků
Návštěvníci jsou povinni:
Seznámit se s provozním řádem a dodržovat jej
V maximální možné míře šetřit a ochraňovat prostory, zařízení a vybavení
Dodržovat pořádek a kázeň
Dodržovat rozpis rezervací sportovních aktivit
Používat zařízení, jímž je tělocvična vybavena, výhradně způsobem stanoveným obecnými předpisy a návody pro užívání daných zařízení
a vždy také s maximální mírou opatrnosti
Zapůjčené nářadí, náčiní a pomůcky vracet na určené místo
Dodržovat běžné zásady hygieny v šatnách a sprchách, šetřit vodou a elektřinou
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Při sportování používat sportovní oděv a obuv
Do prostorů vstupovat jen v čisté sportovní obuvi se světlou podrážkou
Garantům anebo recepci AC BALUO oznámit vzniklé závady a poškození objektu, vybavení a zařízení, jakož i situace ohrožující bezpečnost
Upozornit garanty, nebo recepci AC BALUO na osoby, které poškozují zařízení testovací haly nebo jiných návštěvníků anebo opakovaně
porušují návštěvní řád.
Po ukončení vymezeného času pro sportovní činnosti neprodleně opustit prostory.
Zabezpečit uložení vlastních věcí pouze v místech k tomu určených a předcházet v maximální možné míře jejich ztrátě, zničení či poškození

Zakázané činnosti
Návštěvníkům testovacích hal je zakázáno:
Vstupovat do ostatních – jim k užívání nepřidělených prostor (jiné šatny apod.).
Bezdůvodně se zdržovat v prostorách objektu.
Umísťovat do objektu, na vybavení či zařízení jakékoliv předměty, zejména vývěsky, oznámení, propagační materiály apod.
Kouřit v prostorách objektu
Požívat v objektu alkoholické nápoje
Používat obuv s podrážkou zanechávající na sportovní podlaze stopu
Používat vybavení a zařízení způsobem, kterým by se toto vybavení poškozovalo, nebo kterým by došlo k poškození podlahy
Do prostoru testovacích hal vnášet nebo zde konzumovat potraviny a žvýkat či odkládat a odhazovat žvýkačky, při cvičení nosit hodinky,
řetízky a jiné předměty, které mohou způsobit úraz; místo k jejich bezpečnému uložení určí instruktorovi

V Olomouci dne 22. srpna 2016
Provozovatel: Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci, třída Míru 117, Olomouc, pracoviště Aplikační centrum BALUO, U
Letiště 976/32,771 11, IČO: 61989592, DIČ: CZ6198959
Kontakt: recepce@acbaluo.cz, +420 585 636 710
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