
 

                                                                                                                    

                                                                                                              

Provozní řád 

Ještěd FunPark  

Jablonecká 41/27, Liberec 5, 460 05, IČ provozovny: 06080413 

Provozovatelem dětského koutku je TMR Ještěd a.s., Jablonecká 41/27, Liberec 5, 460 05, IČ 

provozovny: 06080413 

Kontaktní tel.: +420725070976 

Email: skischool@skijested.cz 

Vymezení pojmů: 

FunPark: Je místo, ve kterém je vyhrazen prostor pro výuku lyžování a snowboardu pro potřeby SKI 

School Ještěd a prostor pro sáňkování, bobování a snow tubing. Může ho využít také platící veřejnost.  

1. Provozní doba FunParku: 

1.1. Provozní doba je denně od 8.30 do 16.00 hodin. 

1.2. V případě vysokého zájmu, je možné provozní dobu prodloužit do 21.00. 

2. Věk dětí 

2.1. FunPark je určen všem návštěvníkům v jakémkoli věku. 

3. Vstup dítěte do FunParku 

3.1. Vstup do FunParku je možný pouze přes turniket buď za doprovodu instruktora lyžařské školy 

JEŠTĚD SKI SCHOOL nebo samostatně, po zaplacení vstupního poplatku. Návštěvník mladší 

18 ti let musí být pod dohledem zákonného zástupce. 

3.2. Doprovod pro děti do 18 let je zdarma. 

3.3. Kapacita FunParku je 50 dětí. Tato kapacita může být navýšena, ale TMR Ještěd a.s., si 

vyhrazuje právo další děti z bezpečnostních důvodů nad tento počet nepřijmout.  

3.4. TMR Ještěd a.s., si také vyhrazuje právo v případě vysokého zájmu o JEŠTĚD SKI SCHOOL 

nepustit klienta bez instruktora do prostoru FunParku. 

3.5. TMR Ještěd a.s., si dále vyhrazuje v zájmu všech návštěvníků FunParku a právo nepřijmout 

děti s infekčními nemocemi, a to i rýmou, kašlem, průjmem a dalšími příznaky onemocnění. 

Alergie či jiná stálá onemocnění a zdravotní onemocnění musí být v zájmu dítěte nahlášena 

při příjmu dítěte. Mají-li pracovníci dětského koutku informace o zdravotních problémech, 

mohou k dětem přistupovat individuálně. Na základě evidence je možně dohledání 

případného počátku infekce či epidemie. Tyto informace mohou být na vyžádání poskytnuty 

pouze hygienické stanici.  

3.6. Osobám (dětem i jejich doprovodu), které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, se 

zakazuje využívat služeb provozovatele.   

3.7. Vstup do části FunParku, který je vyhrazen pro výuku lyžování není povolen bez lyžařského 

nebo snowboardového vybavení, doprovod dítěte nebude mít povolený vstup, pokud nemá 

toto vybavení, chůze po v této vyhrazené části bez lyží na nohou není povolena.  
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4. Zpětné předání dítěte 

4.1. Dítě bude předáno po výukové lekci v lyžařské škole JEŠTĚD SKI SCHOOL. V případě, že dítě 

bude vyzvedávat jiná osoba, je nutné tuto osobu nahlásit už při přijímání dítěte. Osoba, 

která bude dítě vyzvedávat nesmí být mladší 18 let věku.  

5. Uložení osobních věcí dítěte 

5.1. Oblečení, sportovní vybavení a osobní věci dítěte si děti budou moci odložit na vyhrazené 

místo – kancelář lyžařské školy JEŠTĚD SKI SCHOOL. Za věci odložené mimo vyhrazené místo 

nenese TMR Ještěd a.s. žádnou zodpovědnost. TMR Ještěd a.s., dále nenese žádnou 

zodpovědnost za poškození nebo ztrátu vnesených cenností. Je proto doporučeno dětem 

cennosti po dobu dítěte v FunParku vůbec nedávat.  

6. Pravidla chování ve FunParku 

6.1. V prostor FunParku určeném pro výuku lyžování a snowboardingu, je zakázáno sáňkovat, 

bobovat a pohybovat se bez lyžařského/ snb vybavení. 

6.2. V prostoru FunParku vyhrazeném pro bobování/sáňkování je zakázána jízda na lyžích a 

snowboardu. 

6.3. Nevstupujte do dráhy vymezené pro SNOW TUBING. 

6.4. Dráha na SNOW TUBING může být současně využívána pouze jedním uživatelem/jezdcem. 

6.5. Návštěvníci jsou vždy povinni dodržovat pokynů pracovníků FunParku (instruktoři, vlekaři). 

6.6. Do FunParku není povoleno vnášet jakékoli ostré předměty a domácí mazlíčky, kouřit a pít 

alkohol. 

6.7. Budou-li se děti/návštěvníci chovat v rozporu se zásadami provozního řádu nebo nebudou-li 

dodržovat pokyny pracovníků FunParku, vyrozumí tito pracovníci všemi možnými 

dostupnými způsoby doprovod dítěte, aby si dítě okamžitě vyzvedl. Vstup takovým dětem 

nebude již dále povolen. Provozovatel k tomuto přistoupí hlavně v případě, pokud by dítě 

vyvolávalo konflikty či mělo nevhodné až agresivní chování. Může se stát, že dítě bude 

z jakéhokoli důvodu potřebovat osobu, která jej přivedla dříve než v čase dohodnutí při 

přijetí dítěte do FunParku. Osoba odpovědná za dítě se musí v době, kdy bude dítě ve 

FunParku, zdržovat na místech ne příliš vzdálených od něj vzdálených, mít zapnutý mobilní 

telefon, či jinak zajistit svoji dostupnost. 

6.8. Fotografování pro profesionální účely nebo pro tisk, třetími osobami, odlišnými od 

pracovníků TMR Ještěd a.s. není povoleno. 

6.9. Doprovod bude mít nasazený respirátor, pokud protiepidemiologická nařízení v době 

využívání FunParku budou nošení respirátorů nařizovat, pracovníci FunParku jsou oprávněni 

nošení respirátorů kontrolovat. 

7. Pracovníci FunParku a bezpečnost 

7.1. O děti se stará personál, který má potřebné pedagogické či zdravotní vzdělání, je náležitě 

proškolen a má příslušnou praxi v práci s dětmi (Instruktoři Ještěd Ski School). 

7.2. Kancelář lyžařské školy JEŠTĚD SKI SCHOOL je vybavena lékárničkou. V případě jakéhokoli 

zranění, personál zajistí základní ošetření či poskytnutí první pomoci, popřípadě zavolají 

horskou nebo záchranou službu. 

8. Vlek a pojízdné pásy 

8.1. Přepravní podmínky vleků a pojízdných pásů ve FunParku se řídí všeobecnými přepravními 

podmínkami uvedenými v Přepravním řádu a ve Smluvních přepravních podmínkách. 

V Liberci dne 1.12.2021 

TMR JEŠTĚD a.s. 


