
 

 

PROVOZNÍ ŘÁD DRÁHY PRO ELEKTRICKÁ AUTÍČKA 

 

1. Dráha pro dětská autíčka (dále také jen „dráha“) je otevřena od 1. května do 30. září v rámci 

otevírací doby celého areálu na Petynce.  

2. Každý návštěvník dráhy pro autíčka je povinen před užitím této dráhy seznámit se s tímto 
provozním řádem. Zakoupením vstupenky na dráhu od provozovatele (obsluhy) k jízdě, zákonný 
zástupce dítěte nebo osoba vykonávající dohled nad dítětem potvrzuje, že se s tímto provozním 
řádem seznámil a zavazuje se k jeho dodržování. 

3. Dětská autíčka jsou určena pouze pro děti od 3 -10 let. 

4. Za děti na dráze a dodržování provozního řádu zodpovídají přímo jejich zákonní zástupci nebo 
osoba vykonávající dohled nad dítětem.  

5. Dítě mladší 5 let nebo dítě, o němž rozhodne odpovědná osoba provozovatele, se může 
zúčastnit provozu na dráze pro dětská autíčka pouze za použití dálkového ovládání řízeného 
zákonným zástupcem tohoto dítěte nebo osobou vykonávající dohled nad dítětem.  

6. Není povoleno vzájemné narážení do autíček a  čtyřkolek a mantinelů vytyčujících dráhu. 

7. Všem návštěvníkům je zakázáno vstupovat na vyznačenou trať či do vyznačených zakázaných 

prostor. 

8. Je zakázáno svévolné úpravy a seřizování popř. oprava autíček/čtyřkolek nebo jakákoliv 

nepovolena dispozice s nimi. V opačném případě osoba v plném rozsahu odpovídá za škodu, 

kterou způsobila neoprávněnou dispozicí s autíčky/čtyřkolkami.  

9. Jízda je povolena pouze na vyznačené trati a to pouze v jednom směru. 

10. Při předjíždění jezdce před Vámi je nutné dbát zvýšené opatrnosti. 

11. V případě poruchy stroje je jezdec povinen zvednout ruku a vyčkat příchodu obsluhy. Pokud se 
na trati nacházejí další jezdci, je jezdec povinen vyčkat na stroji. 

12. Provozovatel je oprávněn domáhat se náhrady škody od zákazníka při poškození či ztrátě 

vypůjčené věci k řádnému provozu autíčka/čtyřkolky. 

13. Před jízdou je zákonný zástupce povinen seznámit se u provozovatele se způsobem obsluhy 

autíčka/čtyřkolky a uhradit jízdné v předepsané výši. 

14. Každý návštěvník dráhy se účastní jízdy na vlastní nebezpečí. 

15. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé při provozu na trati i mimo ni. 

16. Při jízdě je nutné používat řádně připevněnou ochrannou přilbu, kterou si může zákonný 

zástupce vypůjčit u provozovatele. 

17. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli upravovat provozní dobu dráhy pro dětská autíčka. 

18. Všichni návštěvníci dráhy jsou povinni řídit se pokyny provozovatele (obsluhy) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Provozovatel:  SNEO, a.s. 

   Nad Alejí 1876/2 

   162 00 Praha 6 

Vlastník:   totožný s provozovatelem 

Odpovědný vedoucí: Ondřej Renský 

Kontakty:   778 771 330, orensky@sneo.cz 

První pomoc:   155 (zdravotnická záchranná služba) 

 

Provozní řád schválen v Praze dne: 1. 6. 2018 

      


