PROVOZNÍ ŘÁD
Improve Yourself Academy
1. Účel provozního řádu
1.1 Tento provozní řád se vztahuje na zařízení, ve kterých níže uvedený provozovatel poskytuje
sportovní služby veřejnosti (dále jen „parkour hala“). Provozovna je řádně označena názvem
Improve Yourself Academy a nachází se na adrese Křižíkova 1774, Frýdek - Místek, 738 01
1.2 Provozovatelem haly je Improve Yourself, z.s., IČ: 06831621, se sídlem: Frýdlantská 1888,
Frýdek - Místek, 738 01.
1.3 Provozní řád je účinný vůči všem návštěvníkům haly, jež jsou povinni se s ním seznámit a
dodržovat jeho pravidla.
1.4 Využití parkourové haly je možné pouze v určené - otevírací době (PO-PÁ od 15:00 - 20:00,
víkendy, svátky a prázdniny od 10:00 - 20:00). Výjimečné situace jsou oznamovány předem
prostřednictvím webových stránek www.parkourhala.cz. Provozovatel má právo halu kdykoliv z
technických či jiných důvodů uzavřít.
1.5 V případě porušení řádu může být návštěvník z haly vykázán, a to bez nároku na vrácení
peněz. V případě opakujícího se porušování řádu může být návštěvníkovi zakázán vstup do haly
na neurčito.
2. Obecná pravidla užívání haly
2.1. Návštěvník je povinen při každé návštěvě parkourové haly podepsat čestné prohlášení
návštěvníka a seznámit se s provozním řádem. Podpisem prohlášení souhlasí se všemi
podmínkami parkourové haly.
2.2. Návštěvník je povinen dbát pokynů kompetentních osob v parkourové haly, tedy recepčního,
trenérů i instruktorů. Užívání tréninkových ploch je možné pouze za přítomnosti kompetentní
osoby.
2.3. Návštěvník je povinen mít sportovní obuv a převlečení, není povoleno užívat tréninkové
prostory “na boso” z bezpečnostních i hygienických důvodů. Výjimkou je molitanová jáma,
tatami a odpružená podlaha - zde je povinností trénovat pouze v ponožkách. Návštěvník je
povinen udržovat čistotu a pořádek, má zákaz užívat jiné, než tréninkové prostory a je povinen
respektovat případně probíhající lekce či jiné aktivity v parkourové hale.
2.4. Návštěvník má zákaz vstupovat do tréninkových prostor pod vlivem alkoholu či jiných,
omamných látek. Taktéž není povoleno mít u sebe v rámci trénování jakékoliv nebezpečné či
jiné předměty. Výjimkou je pouze mobilní telefon či nahrávací zařízení. Platí zákaz přinášení
cenností na tréninkovou plochu, tyto předměty zůstávají v uzamyktelných skřínkách v šatně.
2.5. Návštěvník má zákaz manipulovat s ohněm v prostorech parkourové haly, taktéž není
povoleno užívat případně vadné náčiní. V případě, že je náčiní vadné nebo dojde k jakémukoliv
zranění, tak je návštěvník povinen tuto skutečnost ohlásit.
2.6. Provozovatel nezodpovídá za zranění, škodu či újmu způsobenou užitím vadného náčiní či
tréninkové plochy.

3. Bezpečnost užívání tréninkových ploch
3.1. Provozovatel nenese odpovědnost za případná zranění, jež vzniknou vlastním zaviněním
návštěvníka při návštěvě či tréninku v parkourové hale. Návštěvníci trénují na vlastní nebezpečí,
toto tvrzení je podepsáno návštěvníkem či jeho zákonným zástupcem.
3.2. Návštěvník je povinen dbát pravidel bezpečného provozu, je si vědom svých mezí, dbá a
respektuje své okolí i osoby v něm.
3.3. Návštěvník je povinen si před použitím jakéhokoliv náčiní či tréninkové plochy zkontrolovat
stav a vlastnosti pro vlastní bezpečnost.
3.4. Návštěvníkům je doporučeno využívat měkkých žíněnek v dopadových zónách, při nepoužití
nenese provozovatel za případné zranění či škody zodpovědnost.
3.5. Návštěvník je povinen respektovat všech pokynů kompetentních osob, tedy i doporučení na
neprovádění určitého skoku s ohledem na jeho zkušenosti či stav.
3.6. Návštěvníkovi je zakázáno během tréninku používat sluchátka či mobilní telefon. Taktéž je
zákázano konzumovat potraviny a nápoje v jiných prostorech, než u baru, recepce a zázemí
určené pro návštěvníku, tedy mimo tréninkové plochy.
3.7. Molitanovou jámu a prostnu je možno využívat bez obuvi, je zakázáno vynášet kostky z
jámy. Je zakázáno užívat jámu v případě, že je užívána jinou osobou. Návštěvník je povinen po
doskoku jámu ihned opustit, dále je zakázáno se v jáme zahrabávat. Před užitím jámy je
návštěvník povinen si zkontrolovat kapsy a odstranit z nich případné cennosti či jiné předměty.
Za případnou ztrátu nenese provozovatel odpovědnost.
4. Souhlas se zpracováním osobních údajů
4.1. Nakladání s osobními údaji je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů. Informace o zpracování osobních údajů a Souhlas se zpracováním osobních
údajů jsou na samostatném dokumentu přístupném na webových stránkách
www.parkourhala.cz .
4.2. Návštěvníci souhlasí s tím, aby provozovatel pořizoval v hale fotografické či video záznamy
a používal je k propagaci své činnosti.
5. Závěrečná ustanovení
5.1. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 1.9. 2021.

