PRovozNÍ ŘÁn
Pro zajištění bezpečnéhoprovozu

a

z/itaw neohroŽujícího prostředí
v prostoních statku Hubíles (dríle jen Statku), vydávrám ďe ustanovení
ďst 2) $ 132a) Zakoníku prace jako souěást preYence rizik tento Prcvomí řád,
ktery je závaaný v rozsa}ru sezrriímení pro všechny zaměstnance Statkrr" všechny
osoby zdr.ž$ícíse v prostoních Statku na ziil<l# smluvního vztahu a dalšíosoby,
které prostory Statku navštěvují stanovuji tato pravidla. Zaměstnanci Statku jsou
povinni dohlíželzda nívštěvnícineporušujízásaďy bezpďného chování a dodťzují

pokyny uvedené na Inforrračníchtabulích v prostonách statku. Tyto pokyny jsou
součrístíProvozního řádu ajsou uvedeny v nrásledujícím odstavci.

1.

Do areálu Statku vsfupuje kaŽdý návštěvník na vlastní nebezpečí.

2.

Dětí mladší12

3.

Do areálu statku je pfisně Zakazimvstup osobrím pod vlivem ďkohoIu, omamných
a psychotropních látek a osobiím v karanténě. RovněŽ je zakázimo ďkohol
do areiálu statku doniášet.

4.

Provozovatel areiílu Sta&B nezodpovídá za škďy na majetkq ňruvllidi anfra|
4ůsobenékoněm, který se pohybuje v prostoru areá]u Statku i mimo arerá].

5.

Kažďý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošIo k jejich zcizeni, včetně
odloŽených věcí v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel statku ručÍza ztety
jenzapodmínek a do výše stanovené občanskoprávnímipředpisy.

la

mají vstup povolen pouze v doprovodu osoby staršíl8 let,
která ra dítě zodpovídá.

6. Všichni návštěvníci sta*u jsou

povinni chovat se slušně ke všem zvířatům
žijiďrmv areálu, a dodrŽovat zái|konna ochranu zvířaÍ.

7.

Je zakánrc vsfupovat mimo vymezené prostory. Do prostorů výběhu koď, stríjí,
hďy a dalších uzavřených prostor je povolan vsfup pouze Íta povolení
a v doprovodu určenéhozaměstnance statku.

8.

Každý je povinen udržovaÍpořrádek v celém arerílrl vyvarovat se nadměmému
hluku.

g.

Platí přísný zákaz kouření v celém areiálu Statku kromě příslušně omačených
míst. V prostoru stríjía blízkém okolí není dovoleno potlžíváníotevŤenéhoohně.

'

10.

Každý přítomný je povinen ohlasit
i Statku va}ik poŽáru (viz požámí
poplachová směrnice) nebo sifuaci vyŽadující zilsah policie a v námci sých
možnostíučinit vše, aby zabrárll1l šfienípožáru či odvrátil hrozícíneberyečí.
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