PROVOZNÍ ŘÁD
BIKE ARÉNY VSETÍN
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ
ČÍSLA:
Integrovaný
122
záchranný
systém

1. Tento provozní řád upravuje provoz areálu BIKE ARÉNY VSETÍN, který se nachází v místě honitby
„Vsetín – město“, uznané na základě rozhodnutí Okresního úřadu Vsetín, referátu životního prostředí,
vydaného dne 10. 03. 1993 č. j. ŽP–4171/93–209-Ha.
2. Provozovatelem BIKE ARÉNY VSETÍN je Město Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ: 00304450.
Údržbu BIKE ARÉNY VSETÍN zajišťují Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace,
Jasenice 528, 755 01 Vsetín, IČ: 75063468, telefon: 571 428 880.
3. Provozovatel, případně jím pověřené osoby, jsou oprávněni kontrolovat dodržování tohoto provozního řádu.
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4. Uživatel areálu BIKE ARÉNY VSETÍN je povinen řídit se tímto provozním řádem, platnými obecně závaznými
právními předpisy a pokyny provozovatele areálu, nebo jím pověřených osob. Při porušení těchto pravidel
a pokynů odpovídá uživatel za veškerou případnou újmu, kterou provozovateli areálu či třetím osobám
způsobí.

Policie ČR
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5. Užívání areálu je na vlastní riziko a odpovědnost uživatelů.

150

Hasiči
Městská
policie

156

BIKE ARÉNA VSETÍN

6. Vstupem do areálu uživatel potvrzuje, že se seznámil s tímto provozním řádem a že se zavazuje jej
respektovat.
7. Vstup dětem do 10 let je možný pouze pod dozorem osoby starší 18 let.
8. Před první jízdou se musí uživatel seznámit s obtížností jednotlivých tratí (dle infotabule - přehledná
mapa a popis tras) a zvolit si odpovídající trasu vzhledem ke svým schopnostem, dovednostem
a fyzické kondici.
9. V areálu je dovoleno jezdit pouze po vyznačených trasách a uživatelé musí respektovat upozorňujícího značení
na trase (obzvláště v místě KŘÍŽENÍ TRAILŮ S KOMUNIKACEMI) a tomu přizpůsobit rychlost své jízdy.
Zároveň musí dbát na bezpečnost vlastní, dalších uživatelů i ostatních návštěvníků areálu.
10. Uživatel je povinen používat vhodné horské kolo, v dobrém technickém stavu. Za technický stav kola
a jeho způsobilost odpovídá uživatel, nicméně provozovatel je oprávněn z důvodu bezpečnosti ostatních
uživatelů zakázat jízdu na kole ve zjevně technicky špatném stavu.
11. Jízda na kole je zakázána pod vlivem alkoholu a jiných omamných a návykových látek.
12. Uživatel je povinen používat vhodné ochranné pomůcky a vybavení, zejména ochrannou cyklistickou přilbu.
Dále je doporučeno používat i jiné ochranné vybavení, např. chránič páteře, chrániče loktů, kolen, holení.
13. Každý uživatel musí přizpůsobit volbu trasy a rychlost jízdy obtížnosti a stavu trasy, klimatickým podmínkám
a viditelnosti. Doporučená vzdálenost mezi jezdci je minimálně 30 metrů.
14. Provozní doba areálu je v období od 01. 04. do 31. 10. každého roku provozu, a to od 8.00 do 18.00 hodin.
15. Každý uživatel je povinen v případě potřeby poskytnout jinému zraněnému uživateli první pomoc.
16. Kontrolu dodržování provozního řádu provádí provozovatel nebo jím pověřená osoba BIKE ARÉNY VSETÍN,
která se pohybuje po trasách areálu a má právo tomu uživateli, který poruší některá ustanovení provozního
řádu, zakázat další jízdu a případně jej i vykázat z areálu.

PROVOZOVATEL:
Technické služby města Vsetína, p. o.
Jasenice 528, 755 11 Vsetín

17. Provozovatel BIKE ARÉNY VSETÍN má právo v případě potřeby jednotlivé trasy na přechodnou dobu uzavřít.
Uživatelé musí toto omezení bezpodmínečně respektovat. V případě poškození trati, je uživatel trati povinen
tuto skutečnost oznámit Městské policii Vsetín na telefonním čísle 156.
18. Dodržujte Kodex terénního cyklisty dle ČeMBA, o. s. - (Česká Mountainbiková Asociace - www.cemba.eu).

KONTAKT:

571 428 880

Platnost provozního řádu od 15. 5. 2014 (Město Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín)
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KODEX TERÉNNÍHO CYKLISTY

MODRÝ TRAIL - HÁJENKA
ČERVENÝ TRAIL - PYTLÁCKÝ
ČERNÝ TRAIL - TEMPLÁŘSKÝ
ZELENÝ TRAIL - BABY XC

V přírodě nejsme sami. Abychom v přírodě nekazili pěkné
zážitky ostatním a ostatní je nekazili nám, ČeMBA
propaguje dodržování Kodexu terénního cyklisty.
Podstatou je zodpovědnost a ohleduplnost k přírodě,
lidem i majetku.
1. Jezdi pouze po povolených cestách.
Jestliže je cesta legálně označena jako zakázaná,
nepoužívej ji.
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1. ETAPA OBSAHUJE 6 KM GRAVITY TRAILŮ
A 9 KM ZÁKLADNÍHO SINGLTRACKU.

ARBORETUM

2. Nezanechávej stopy.
Přizpůsob styl jízdy povrchu cesty tak, abys jej
nepoškozoval. Jezdi jen po existujících cestách,
nevytvářej nové. Nejezdi smykem. Nezanechávej po sobě
odpadky - co si si do lesa přivezl, také odvez.
3. Ovládej své kolo.
Jezdi tak, abys dokázal zastavit na viditelnou vzdálenost.
Všude můžeš někoho nebo něco potkat. Nepřeceňuj svou
technickou a fyzickou zdatnost.
4. Dávej přednost ostatním.
Upozorni ostatní, že kolem nich projíždíš. Při míjení
dostatečně zpomal a je-li to z hlediska bezpečnosti
nezbytné, zastav. Buď vstřícný a přátelský. Při míjení
koní respektuj pokyny jezdce.
5. Buď ohleduplný ke zvířatům, rostlinám a majetku.
Neplaš zvířata a dávej jim dostatek prostoru k úniku.
Nenič rostliny. Nepoškozuj přírodní útvary a soukromý
majetek. Zavírej brány ohrad. Nepoškozuj zemědělské
kultury, zvláště před sklizní.
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6. Jednej s rozmyslem
Jezdi s takovým vybavením, abys byl soběstačný. Předvídej
nebezpečné situace a změny počasí. Používej přilbu.

KAMENNÝ

7. Poslední, ale zlaté a nejdůležitější pravidlo.
Zpomal, usměj se, pozdrav, jsi vyslancem našeho sportu!

CYKLISTICKÝ AREÁL PRO HORSKÁ KOLA
VE VSETÍNĚ - MÍSTNÍ ČÁST SEMETÍN.
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