Provozní řád jízdy na koních
Provozní řád ZOOPARKu Zelčín
•

Jízda na koních v areálu ZOOPARKu Zelčín je povolena pouze v místech tomu
určených, tj. hippoterapeutický okruh, venkovní jízdárna a kruhová jízdárna. Jízda na
koních klientů ZOOPARKu mimo areál ZOOPARKu Zelčín je povolena po veřejných
cestách a místech k tomuto účelu zřízených. Pohyb a jízda mimo určené prostory je
zakázána a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a
zakázaného užívání.

•

Jízda na koních je určena pro děti od 3 let, nezletilé osoby předá a připraví na jízdu
rodič, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba.

•

Jezdec je povinen:

•
•
•
•

•

poslouchat pokyny pracovníků ZOOPARKU Zelčín

•

plně se soustředit na jízdu

•

dbát o bezpečnost a zdraví své, ostatních i zvířat

•

vypnout vyzvánění mobilního telefonu

•

nepřeceňovat svou fyzickou zdatnost

•

být vhodně oblečen a obut, jako ochrannou pomůcku mít na hlavě
bezpečnostní přilbu

V případě hrubého či opakovaného porušení návštěvního řádu, bezpečnostních
opatření nebo výše uvedených zásad, bude návštěvník z výuky bez náhrady vyloučen.
Jízdenku dle volby zájemce o druh jízdy či výcviku je možné zakoupit na pokladně
v hostinci U Bedřicha.
Jízda na koni je na vlastní nebezpečí zájemce, případně za děti ručí rodiče,
odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba.
Za úmyslné poškození zařízení, vybavení či zdraví koní ZOOPARKu Zelčín nebo škodu
vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši zájemce –
jezdec, v případě neplnoletého jezdce, dohlížející dospělá osoba.

•

Provozovatel neručí při jízdě na koni za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví
uživatele, které měl u sebe či před jízdou odložil.

•

Zájemce se seznámil s provozním řádem jízdy na koních a nákupem jízdenky
stvrzuje, že s jeho obsahem souhlasí a bude ho respektovat, a že byl poučen, že pro
výuku jízdy na koních musí dodržovat výše uvedené zásady.

•

Důležitá telefonní čísla:
•
•
•
•

Záchranná služba:
Policie ČR:
Hasiči:
Integrovaný záchranný systém:

155
158
150
112

Provozovatel: ZELLAND, s.r.o., Křenova 438/7, Praha 6, IČ: 48948373
V Zelčíně dne: 13.2.2018

