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PROVOZNÍ ŘÁD 

INTERAKTIVNÍHO TRAMPOLÍNOVÉHO CENTRA 

FREEXZONE 

 

Interaktivní trampolínové centrum FREEXZONE (dále také jen jako  
„FREEXZONE“) se nachází v budově č.p. 237 v k.ú. Říčany u Prahy, obci Říčany a  
jsou zde provozovány sportovní aktivity, které jsou spojené s rizikem úrazu a  
zranění. FREEXZONE je nazýváno zkráceně také jen jako FREEX/freex. 
S ohledem na uvedené tento provozní řád stanoví základní pravidla a omezení,  
které je nezbytné dodržovat, aby pravděpodobnost úrazu byla snížena (dále také  
jen jako „provozní řád“). 
 
Provozovatel: 
Registrace, provoz el.systému a el. komunikaci FREEXZONE provozuje spol.  
FREEXPARK Data s.r.o., IČO: 10901621, sídlo: Barákova 237/8, 251 01 Říčany. 
Trampolínovou část a bistro FREEXZONE provozuje společnost spol. SHAREIT  
s.r.o., IČO: 28455380, sídlo: Pražská 160, Radlík, 254 01 Jílové u Prahy. 
 
FREEXZONE má 3 části – registrační, odpočinkovou a sportovní. 

Vstupem do prostor FREEXZONE se návštěvník zavazuje: 

1. seznámit se podrobně s provozním řádem a  

2. dodržovat provozní řád a pokyny personálu FREEXZONE. 

 

Upozorňujeme návštěvníky, že vstupují do prostor FREEXZONE a pobývají zde na  

vlastní nebezpečí, kdy každý návštěvník je povinen před vstupem do FREEXZONE  

a provozováním sportovních aktivit vždy zvážit svou aktuální kondici,  zdravotní,  

fyzický a psychický stav a počínat si ohleduplně a opatrně tak, aby nezranil sebe  

nebo jiné návštěvníky či nezpůsobil jinou škodu. 

Upozorňujeme návštěvníky, že prostory FREEXZONE jsou z důvodu bezpečnosti 

a ochrany zdraví a majetku monitorovány kamerovým systémem. Záznam 

z kamerového systému je ukládán v souladu s příslušnými právními předpisy. 

S jakýmikoliv návrhy, dotazy či připomínkami se obracejte na personál 

FREEXZONE. 

Přejeme Vám příjemné zážitky a pohodový pobyt ve FREEXZONE.  

I. 
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PODMÍNKY VSTUPU A POBYTU VE FREEXZONE 

 

Všeobecné podmínky vstupu (pro všechny návštěvníky) 

 Vstup do prostoru FREEXZONE je možný jen za těchto podmínek: 

1. návštěvník je zaregistrován, 

2. návštěvník zaplatil vstupní poplatek, 

3. má na ruce náramek, který obdržel na recepci při vstupu. 

Podmínky vstupu dětí (0-14 let) 

Návštěvníci ve věku do 14 let (tj.0-14) mohou do prostor FREEXZONE vstupovat 

a pobývat zde jen pod soustavným dohledem dohlížející osoby.  

Dohlížející osobou je osoba, která je zákonným zástupcem nezletilého nebo 

osoba, které je minimálně 18 let, která je svéprávná a registrací na sebe 

převzala závazek dohledu nad konkrétním dítětem/dětmi při pobytu ve 

FREEXZONE, které tato osoba registrovala a je takto evidována i v systému 

provozovatele FREEXZONE (jde např. o zákonného zástupce, učitele apod.). 

Dohlížející osoba může současně provádět dohled na max 15 dětí (výjimka platí 

pro školy a školky, které mají zvláštní režim). Dohlížející osoba nese 

odpovědnost za děti, nad kterými provádí dohled. Pokud dohlížející osoba není 

zákonným zástupcem dítěte/dětí, prohlašuje, že má souhlas a pověření 

zákonného zástupce dítěte/dětí k tomu, aby nad dětmi prováděl/a dohled a 

prováděl/a veškerá právní jednání související s registrací, vstupem a pobytem 

ve FREEXZONE za svěřené dítě/děti a zajišťoval/a i dodržování tohoto 

provozního řádu.  

Omezení a zákazy 

V/do prostoru FREEXZONE je zakázáno: 

 vstupovat a pobývat zde osobám jevícím známky opilosti,  

 vstupovat a pobývat zde osobám, u nichž je podezření, že jsou pod 

vlivem omamných či psychotropních látek, 

 vstupovat a pobývat zde osobám, které jsou nakaženi infekčním 

onemocněním nebo jeví příznaky infekčního onemocnění (zejména 

zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková 

slabost, případně další příznaky), kdy za uvedeným účelem může být po 

navštěvníkovi vyžadováno i učinění písemného čestného prohlášení,  
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 vstupovat a pobývat zde osobám jevícím známky agresivity či 

neslušného chování, 

 vstupovat a pobývat zde se zvířaty, 

 vnášet jídlo a pití, omamné a psychotropní látky, zbraně, alkohol, 

 kouřit (vč.elektronických cigaret) a jakkoliv manipulovat s ohněm, 

 další zákazy a omezení mohou vyplývat z aktuální legislativy či přijatých 

opatření orgánů ČR! 

 

Obecné Zásady pobytu 

 Každý návštěvník je povinen se chovat slušně a ohleduplně vůči 

ostatním návštěvníkům, zejména pak svým jednáním nesmí nikoho 

obtěžovat a ohrožovat. 

 Každý návštěvník je povinen počínat si vždy tak, aby neohrozil sebe ani 

ostatní a nezpůsobil škodu na majetku nebo na zdraví. 

 Provádění pohybových a sportovních aktivit je možné pouze v zónách 

sportoviště, které jsou k tomu vymezeny a za podmínek v nich 

stanovených (blíže viz článek II. provozního řádu) 

 Každý návštěvník je povinen řídit se pokyny personálu FREEXZONE.  

 

V důsledku nedodržení některé z výše uvedených zásad či zákazů může být 

návštěvník z FREEXZONE vykázán bez nároku na vrácení vstupného! 

 

 

II. 

PRAVIDLA VSTUPU A POBYTU VE SPORTOVIŠTI FREEXZONE 

Sportovištěm FREEXZONE se rozumí prostory FREEXZONE vymezené pro 

sportovní aktivity, v nichž se nacházejí sportovní náčiní (trampolíny, 

horolezecké stěny apod.) či interaktivní herní prvky.  

Obecné zásady vstupu a pobytu  

Vstup do prostor sportoviště FREEXZONE je možný jen za těchto podmínek: 

 návštěvník splňuje veškeré podmínky vstupu do FREEXZONE uvedené 

výše, 
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 návštěvník se převlékne do oblečení vhodného pro skákání, vyzuje své 

boty a oblékne si ponožky určené pro skákání (protiskluzové ponožky), 

přičemž za tímto účelem využije převlékárny a šatní skříňky u vstupu do 

FREEXZONE, 

 návštěvník dodrží ostatní podmínky pro vstup a pobyt stanovené níže.   

 

Do šatních skříněk je zakázáno ukládat drahé věci (v hodnotě nad 5 tisíc Kč) a 

cennosti (hotovost, šperky, apod.). Upozorňujeme návštěvníky, že neručíme za 

věci uložené v šatních skříňkách FREEXZONE. 

Oblečením vhodným pro skákání je takové oblečení, které je bezpečné a 

neohrozí návštěvníka při pohybových a skákacích aktivitách. Jako zcela 

nevhodné a zakázané  jsou džíny a jiné oblečení s kovovými prvky (řetízky, 

cvoky apod.) a šňůrami. Kapsy oblečení musí být vždy vyprázdněny. 

Pro pobyt ve sportovišti FREEXZONE platí veškeré podmínky stanovené pro 

pobyt ve FREEXZONE stanovené výše v čl. I. jakož i další podmínky stanovené 

níže. 

 

Ohlašovací povinnost při závadě či nehodě 

 Návštěvník je povinen okamžitě ohlásit veškeré závady zařízení 

FREEXZONE (např. poškozená trampolína či síť) komukoliv z personálu 

FREEXZONE a příslušné zařízení je povinen okamžitě přestat používat. 

 Návštěvník je povinen okamžitě ohlásit komukoliv z personálu 

FREEXZONE úraz či škodu na majetku. Na případné pozdější reklamace 

nebude brán zřetel.  

 

Obecné zásady vstupu a pobytu na všech trampolínách  

Není-li dále výslovně stanoveno jinak pak pro pobyt na trampolínách platí 

následující: 

 Na 1 trampolíně smí být přítomna jen 1 osoba. 

 Na trampolíně je zakázáno se prát, strkat do sebe nebo se honit. 

 Skákání z trampolíny na trampolínu je možné jen v případě, že to je níže 

dovoleno a trampolínová plocha je volná. 

 Je zakázáno skákat salta aj.přemety.  

 Mimo trampolíny je zakázáno provádět akrobatické prvky. 
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 Je zakázáno věšet se či lézt na sítě nacházející se v okolí trampolín. 

 Je zakázáno na trampolínách sedět nebo ležet. Pokud si návštěvníci chtějí 

odpočinout, musí trampolíny opustit. 

 Je zakázáno sedět na polstrování a zábradlí nacházející se u trampolín. 

 Na trampolínách je zakázáno užívat telefony a kamery. 

 Na trampolínách je zakázáno konzumovat jídlo či pití.  

 Je výslovně zakázáno vstupovat na trampolínu se žvýkačkou či bonbony. 

 

 

 

 

Zásady vstupu a pobytu v jednotlivých zónách sportoviště FREEXZONE 

Batoliště (3-5 let) 

Na trampolíně je povolena přítomnost pouze 1 osoby. Důrazně zde 

upozorňujeme, že děti musí být pod soustavným dohledem a kontrolou 

dohlížející osoby. 
 

Parkur (od 5 do 10 let) 

Důrazně zde upozorňujeme, že děti musí být pod soustavným dohledem a 

kontrolou dohlížející osoby nebo personálu FREEXZONE, kdy za splnění těchto 

podmínek (dozoru a kontroly) zde mohou děti provádět akrobatické prvky.  

 

Interaktivní zóna s projekcí (až od 5 let) 

Na zeď na níž běží projekce, je možné házet pouze molitanové míčky. Je 

zakázáno dotýkat se zdi, na níž běží projekce, rukou. 

 

Olympijské trampolíny (až od 15 let) 

Užívat vysoce výkonné trampolíny lze jen za přítomnosti personálu FREEXZONE. 

Na trampolíně je povolena přítomnost pouze 1 osoby.  Na každém skákacím 

poli vysoce výkonné trampolíny je povoleno maximálně 100 kg hmotnosti 

uživatele.  Upozorňujeme, že vysoce výkonné trampolíny mají větší skákací 

účinky. 
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Strkačka (až od 6 let) 

Užívat zónu bitevního paprsku lze jen za přítomnosti personálu FREEXZONE a za 

předpokladu, že je airbag nafouknutý. V zóně bitevního paprsku je povolena 

přítomnost pouze max 2 osob s tím, že na každé trampolíně vždy musí být 

pouze 1 osoba s váhou max 100 kg.  Nejsou zde povoleny žádné údery hlavy 

nebo krku a není zde povoleno skákat na airbagu. Pokud je airbag vyfouknutý, 

není povolený skok do airbagu. 

 

Centrální kurt (až od 6 let) 

Na trampolíně je povolena přítomnost vždy pouze 1 osoby.  Je zakázáno  

převrácení a provádění salt na skokových boxech.  Trampolíny se nesmějí 

používat jako výkonné (walk-the-wall) trampolíny (tj.zákaz přeskakování 

z trampolíny na trampolínu).  Na každém skákacím poli je povoleno maximálně 

119 kg hmotnosti uživatele. 

 

Basket (až od 8 let) 

Na trampolíně je povolena přítomnost vždy pouze 1 osoby a to s váhou max 

100 kg.   

 

Bazén (až od 6 let) 

Užívat bazén (pěnovou jámu) lze jen za přítomnosti personálu FREEXZONE. 

Uživatelé se nesmějí schovávat ani se „pohřbívat“ či zahrabávat v jámě a musí 

co nejdříve opustit jámu bočními pruhy.  Skákání není povoleno, dokud není 

v zóně doskoku volno a není to schváleno personálem FREEXZONE.  Jsou 

povolena pouze přistání na zádech uživatele nebo vsedě.  Jsou zakázány 

převrácení či salta.  Přistání do pěnových boxů a airbagů z trampolíny, výkonné 

trampolíny nebo plošiny vyšší než 2m je zakázáno.  Je povolena pouze 1 

propojka na skokovou dráhu.  Křížení pruhů je zakázáno.   

 

Ninja (až od 8 let) 

Užívat zónu ninja lze jen za přítomnosti personálu FREEXZONE. V 1 sekci je 

dovolena přítomnost jen 1 osoby. Na základě nastavení překážky ninja, 

provozovatel FREEXZONE rozhoduje o minimální věkové úrovni pro uživatele.  
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Uživatelé musí používat pruhy s různými úrovněmi obtížnosti podle svých 

možností a schopností. Vjezd do ninja pruhu není povolen, dokud není pruh 

volný.  Je zakázáno stoupání na ninja konstrukci. Jsou povolena pouze přistání 

na zádech uživatele nebo v sedící poloze. 

Vrtule (až od 8 let) 

Užívat otočný paprsek lze jen za přítomnosti personálu FREEXZONE. Na jedné 

trampolíně je povolena přítomnost pouze 1 osoby. Hru mohou současně 

používat maximálně 4 osoby. Není povoleno stát či sedět na vnitřní straně  

polstrované podložky. Není povoleno viset nebo šplhat na rotující vrtuli. Není 

povoleno skákat na další trampolínové lůžko.  

 

Šplhačka (až od 8 let) 

Užívat šplhačku (horolezeckou stěnu) lze jen za přítomnosti personálu 

FREEXZONE. Horolezeckou stěnu mohou užívat jen osoba s max hmotností 100 

kg. Je zakázáno lézt na horolezeckou stěnu za sebou (resp. pod sebou), boční 

odstup musí být alespoň 2,5m. Je zakázáno lézt na šplhačku, nachází-li se 

v pěnovém moři pod ní osoba. Padat lze jen do pěnového moře pod šplhačkou a 

to na zádech uživatele nebo vsedě. 

 

V důsledku nedodržení některé z výše uvedených zásad či zákazů může být 

návštěvník z FREEXZONE vykázán bez nároku na vrácení vstupného! 

 

Tento provozní řád je platný a účinný od 1.2.2022. 

 

 

 

FREEXPARK Data s.r.o. 

Ing.Renáta Tesková – jednatelka 

 

SHAREIT s.r.o. 

Mgr. Josef Teska - jednatel 

 


