Vážení návštěvníci,
srdečně Vás vítáme na ferratě na Pastýřskou stěnu.
Před zahájením výstupu si prostudujte provozní a návštěvní řád ferraty.
Přejeme Vám mnoho zážitků…..

Provozní a návštěvní řád via ferraty


Via ferrata, zajištěná lezecká cesta (dále jen „ferrata“) slouží jako turistická atrakce za
účelem provozování sportovní činnosti. Všichni její návštěvníci jsou povinni se
seznámit s ustanoveními tohoto provozního a návštěvního řádu a řídit se jím.



Provozovatel: statutární město Děčín, se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové nám.
1175/5, 405 38 Děčín 4



Návštěvník: návštěvníkem se rozumí osoba, která vstoupila na ferratu nebo se zdržuje
v prostorách jejího nástupu.



Všichni návštěvníci ferraty provozují sportovní činnost na vlastní nebezpečí a
disponují kvalitním a plně funkčním certifikovaným kompletním ferratovým
vvbavením, které odpovídá evropským normám CE EN. Každý návštěvník si za
vybavení ručí.



Vstup a pobyt v prostoru ferraty je na vlastní nebezpečí.



Nevstupujte do prostoru před nástupem na ferratu bez přilby. Hrozí úraz padajícím
kamením.



Zákaz vstupu za mokra, za bouřky a za snížené viditelnosti.



Zákaz vstupu pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.



Lezci musí mezi sebou dodržovat rozestup v délce alespoň jednoho intervalu mezi
fixními body.
Provozovatel nezodpovídá za zranění a škody způsobené rizikovými faktory
charakteristickými pro pohyb na ferratách.




Provozovatel neručí za odložené věci.



Bezpečnostní kontrola ferratového systému (konstrukce) probíhá průběžně. Jednou
ročně probíhá podrobná kontrola – zajišťuje pověřená firma.



Návštěvní doba ferraty je neomezená, nevstupujte však za mokra, za bouřky a snížené
viditelnosti.



Dodržujte zásady bezpečného pohybu na ferratě.



Děti mladší 15 let mají povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby, která za ně
po celou dobu plně zodpovídá!



Pro lezení s dětmi je používání lana a jejich zajišťování (společně s tlumičem pádu)
velmi důležité (doporučené je lano jednoduché nebo poloviční, délka 20 m). Většina
tlumičů pádů pro zajištěné cesty není konstruováno pro jištění osob do hmotnosti
45 kg.



Pro děti volte úvazek celotělový, případně kombinovaný.



Dávejte pozor na obsah kapes – mobilní telefony, MP3 přehrávače, fotoaparáty,
kovové mince a jiné drobné předměty letící vzduchem mohou způsobit vážná
poranění.



Zákaz poškozování zařízení ferraty. V případě poškození bude město vymáhat náhradu
nákladů vynaložených na opravu.



Zjištěné závady na ferratě posílejte na adresu ferrata@mmdecin.cz.



Udržujte čistotu.



Zákaz stanování a rozdělávání ohňů.



Při nedodržení ustanovení provozního řádu nebo zásad bezpečného pohybu na ferratě
návštěvník odpovídá za škody způsobené třetím osobám.



Každý, kdo zjistí porušování ustanovení tohoto provozního a návštěvního řádu, je
povinen porušující osobu upozornit na dodržování uvedených ustanovení. V případě,
že to nepovede k nápravě, je potřeba informovat městskou policii, na tel. 156.



Provozovatel je oprávněn kdykoli vykázat z prostor ferraty osobu, která porušuje
ustanovení tohoto provozního a návštěvního řádu (zejména pokud nedodrží zásady
bezpečného pohybu na ferratě) nebo základní pravidla slušného chování a svým
jednáním ohrožuje či omezuje ostatní návštěvníky.



Provozovatel si vyhrazuje právo v případě potřeby měnit nebo nahradit tento provozní
a návštěvní řád nebo jeho jednotlivá ustanovení. Podněty ke změně nebo doplnění
zasílejte na stepanka.spackova@mmdecin.cz. Předem Vám děkujeme.

Správce via ferraty: Statutární město Děčín, odbor místního hospodářství a majetku města
Telefon: 412 593 326.
Důležitá telefonní čísla:
HASIČI 150 – POLICIE 158 – ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 – TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ/SOS 112
MĚSTSKÁ POLICIE 156

