
 

 

PROVOZNÍ ŘÁD FOTBALPOOL 

Tyto pokyny stanovují podmínky pro zajištění bezpečnosti při užívání fotbalpoolových stolů (dále jen 

„zařízení“): 

1. Každý uživatel zařízení jej užívá na své vlastní riziko a je povinen v prvé řadě dbát na svoji 
bezpečnost, jakož i bezpečnost ostatních uživatelů zařízení. 

2. Současné používání zařízení je možné nejvýše pro [6] osob a maximální nosnost zařízení činí 
[400] kg. 

3. Používání zařízení osobou mladší 15 let nebo osobou se zhoršeným zdravotním stavem je 
bez dozoru dospělé osoby zakázáno. Tato dospělá osoba pak plně odpovídá za ochranu 
zdraví a bezpečnost osoby, nad kterou vykonává dozor. 

4. Před zahájením používání zařízení je každý uživatel povinen zkontrolovat bezpečnost a 
funkčnost zařízení. Každý uživatel je povinen okamžitě upozornit na jakékoliv zjištěné 
poškození, či nefunkčnost zařízení zástupce provozovatele příslušného zařízení. V případě 
zjištění závady ohrožující zdraví či život uživatele je použití zařízení zakázáno. 

5. V případě jakékoliv pochybnosti uživatele ohledně bezpečného užití zařízení, je tento 
povinen obrátit se na zástupce provozovatele příslušného zařízení se žádostí o poskytnutí 
informací k zajištění bezpečnosti užití zařízení. 

6. Uživatel je povinen dbát na vhodnost používaného oblečení a obuvi a případně učinit další 
úpravy svého zevnějšku vhodné pro zajištění větší bezpečnosti při použití zařízení jako 
odložit volné části oděvu, dlouhé řetízky, náramky, popř. brýle, odstranit žvýkačky apod. 

7. Na zařízení je zakázáno vstupovat ve znečistěné obuvi a oblečení. 
8. Vstup na zařízení je povolen výhradně se souhlasem provozovatele příslušného zařízení. 
9. Podnapilým osobám je vstup na zařízení a do jeho bezprostřední blízkosti zakázán. 
10. Je zakázáno jakékoli používání zařízení osobou pod vlivem jakýchkoliv návykových látek, 

stejně jako osobou s úrazem. 
11. Je zakázána jakákoliv konzumace nápojů či potravin při používání zařízení. 
12. Na zařízení je zakázáno provádět jakákoliv cvičení či provozovat hry, pro které není zařízení 

určeno. 
13. Je zakázáno jakkoliv zasahovat do konstrukce či vybavení zařízení. 
14. Je zakázáno používat zařízení, je-li prováděna jeho údržba či servisní zásah. 

 

 

 

Provozovatel:  SNEO, a.s. 

   Nad Alejí 1876/2 

   162 00 Praha 6 

Vlastník:   totožný s provozovatelem 

Odpovědný vedoucí: Ondřej Renský 

Kontakty:   778 771 330, orensky@sneo.cz 

První pomoc:   155 (zdravotnická záchranná služba) 

 

Provozní řád schválen v Praze dne: 1. 6. 2018 



 

 

      


