ARKADIE Nový Dvůr s.r.o.,
Nový dvůr 100, Břeclav - Charvátská Nová Ves, PSČ 690 06, IČ: 25578596

PROVOZNÍ ŘÁD
pro poskytování služeb
jízda na ponících, koňským povozem a prohlídka rotundy

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí při poskytování služeb
společností ARKADIE Nový Dvůr s.r.o., IČ: 25578596, je vydáván dle ustanovení Zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, Hlava I, § 101 - § 102 Předcházení ohrožení života a zdraví při
práci, jako součást prevence rizik tento Provozní řád, který je závazný v rozsahu seznámení pro
všechny osoby využívajících služeb společnosti ARKADIE Nový Dvůr s.r.o., zejména pak jízdy na
ponících, koňským povozem a prohlídky rotundy (dále jen „služby“).

1. Všeobecné pokyny pro návštěvníky využívající poskytované služby
1.1 Všechny osoby, kterým jsou poskytovány služby, mají povinnost seznámit se s těmito pokyny.
1.2 Vnitřní areál není přístupný veřejnosti, je přístupná pouze vnější část, kde jsou poskytovány
služby a to v provozní době. Vstupovat mimo tyto prostory je zakázáno bez pověřeného
pracovníka. Vstup do výběhu koní, stájí a jiných uzavřených prostor, je povolen pouze se
souhlasem a případným doprovodem provozovatele nebo pověřeným pracovníkem.
1.3 Děti mladší 15 let mají pohyb povolen pouze v doprovodu osoby, která za dítě zodpovídá
(zejména osoba blízká).
1.4 Poskytované služby jsou zakázány osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných
omamných a psychotropních látek a osobám zdravotně nezpůsobilým.
1.5 Vodit psy je povoleno pouze na vodítku a s náhubkem.
1.6 Je zakázáno kouření mimo vyhrazený prostor a odhazování odpadků mimo určená místa nebo
jinak znečišťovat prostředí.
1.7 Je zakázáno chovat se hlučně nebo jinak plašit zvířata. Je zakázáno bez souhlasu provozovatele
nebo pověřeného pracovníka krmit koně a jiná zvířata.
1.8 Za ztráty na věcech odpovídá provozovatel jen za podmínek stanovených platnými právními
předpisy občanského práva.
1.9 Provozovatel neodpovídá za škody na majetku, zdraví lidí a zvířat, způsobené koněm, který se
pohybuje v prostorách areálu, ani mimo areál.
1.9 Při porušení tohoto provozního řádu si provozovatel vyhrazuje právo ukončit poskytovanou
službu zákazníkovi bez náhrady.
1.10 Zakoupením vstupenky zákazník potvrzuje seznámení s tímto provozním řádem pro
poskytování služeb.

2. Pravidla pro jízdu na ponících
2.1 Při poskytované službě jízdě na poníkovi se jezdci řídí pokyny pověřeného pracovníka.
2.2 Každý jezdec musí být vhodně oblečen a vybaven ochrannými pomůckami. Je zakázáno
účastnit se jízdy na poníkovi bez ochranné přilby (může být i přilba na kolo) a vhodné obuvi (boty
s rovnou podrážkou). V případě odmítnutí použít ochrannou přilbu bere zákazník odpovědnost za
případné poškození zdraví na sebe.
2.3 Při jízdě na poníkovi je zakázáno nosit řetízky, náramky, prsteny a jiné podobné předměty,
které by se mohly zachytit za výstroj koně.
2.4 Před nasednutím na poníka je pověřený pracovník povinen zkontrolovat výstroj poníka a
případnou zjištěnou závadu odstranit.
2.5 Všichni jsou povinni chovat se ohleduplně k poníkům, ostatním jezdcům a k okolnímu
prostředí.
2.6 V průběhu jízdy na poníkovi je zakázáno jíst, pít, žvýkat, kouřit a telefonovat.

3. Pravidla pro jízdu na koňském povozu
3.1 Při jízdě na koňském povozu se zákazníci řídí pokyny pověřeného pracovníka (kočí).
3.2 Při nástupu a výstupu z koňského povozu musí dbát zvýšené opatrnosti.
3.3 Při jízdě se musí zákazníci chovat ohleduplně ke svému okolí a ostatním zákazníkům.
3.4 Při jízdě je zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů.

4. Pravidla prohlídky rotundy
4.1 Při prohlídce rotundy se zákazníci řídí pokyny průvodce.
4.2 Při prohlídce je zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů.

Důležitá telefonní čísla: První pomoc 155, Hasiči 150, Policie 158
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