
    

PUMPTRACK
LEŠNÁ
Co je to pumptrack?
Pumptrack je uzavřený, uměle vytvořený okruh určený primárně 
pro jízdu na kole. Hlavním cílem je projíždění pumptracku bez 
šlapání. Díky asfaltovému povrchu a celé řadě vytvořených vlnek 
a klopených zatáček lze na něm jezdit i na koloběžce, skateboardu 
nebo in-line bruslích. Na své si ovšem přijdou i nejmenší uživatelé 
na odrážedlech.

Proč jezdit na pumptracku?
• Je pro všechny, od nejmenších až po závodníky
• Skvělý pro zlepšení techniky jízdy i fyzické kondice
• Spojuje všechny věkové generace i komunity
• Úžasný prostředek pro zábavu
• Využití pro všechny sporty na kolečkách

Na čem se tu smí jezdit?Provozní řád
1. Vstupem na pumptrack návštěvník souhlasí s dodržováním provozního řádu.

2. Vstup do areálu a jeho užívání je výhradně na vlastní nebezpečí.

3. Osoby mladší 12 let jsou oprávněny využívat areál, nebo kteroukoliv jeho část výhradně
 v doprovodu dospělé osoby, která nese za užívání areálu těmito osobami plnou zodpovědnost.

4. Za jakýkoliv úraz nebo škodu nenese provozovatel areálu žádnou odpovědnost.

5. Uživatelé jsou povinni při jízdě na pumptracku používat ochranné přilby.
 Doporučeny jsou rukavice, chrániče kolen a loktů.

6. Jízda na pumptracku je povolená pouze za přítomnosti minimálně
 dvou osob, z důvodu poskytnutí první pomoci zraněnému.

7. Na pumptracku se jezdí primárně v jednom směru. Je zakázano během jízdy zastavovat
 nebo měnit směr. Změna směru je možná po dohodě se všemi uživateli pumptracku.

8. Do areálu je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných návykových látek.

9. V areálu je zakázano kouřit, manipulovat s ohněm, konzumovat alkohol nebo jiné návykové látky.

10. Každý uživatel pumptracku je povinný chovat se tak, aby svým chováním nezpůsobil zranění,
 újmu na zdraví nebo poškození cizího majetku. Uživatel je plně zodpovědný za škody vzniklé
 jeho přičiněním.

DÁVEJ POZOR A JEZDI 
VŽDY PODLE SVÝCH 

MOŽNOSTÍ A SCHOPNOSTÍ

POUŽIJ OCHRANNÉ 
POMŮCKY – HELMU

A CHRÁNIČE

BĚHEM JÍZDY NA 
PUMPTRACKU DODRŽUJ 

BEZPEČNÝ ROZESTUP

BĚHEM NEPŘÍZNĚ POČASÍ 
(DÉŠŤ, MLHA, SNÍH, 

NÁMRAZA) JE PUMPTRACK 
UZAVŘEN

JE ZAKÁZÁNO ODKLÁDAT 
OBLEČENÍ, BATOHY A DALŠÍ 

VĚCI NA DRÁHU

JE ZAKÁZÁNO CHODIT 
PO DRÁZE NEBO 
ZATRAVNĚNÝCH 

PLOCHÁCH

JE ZAKÁZANO POUŽÍVAT 
PUMPTRACK PROSTŘEDKY, 

KTERÉ NA TO NEJSOU 
URČENY

JE ZAKÁZANO RUŠIT 
JÍZDU OSTATNÍM 
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