
Prevádzkový poriadok Lezeckého centra 
BOULDER
Prevádzkovateľ: Rocks s.r.o., Tomášikova 13980/60, 080 01 Prešov, IČO: 
45663564, DIČ: 2023093028.
Lezecké centrum Boulder je súčasťou športového areálu Lanového centra OUT-
DOORPARK. 

Lezecké centrum Boulder je športovisko, určené pre výcvik a tréning voľného leze-
nia a boulderingu.

Tvoria ho: 
Prístupová chodba so skrinkami a úložným priestorom pre zamestnancov centra.
Šatne pre mužov (skrinky pre 30 ľudí, lavičky 2x sprcha, 1x umývadlo s pitnou vodou, 
2x sprcha s teplou vodou, vanička na umývanie nôh, 2x pisoár, 2x WC).
WC pre invalidov (umývadlo pre invalidov a WC).
Šatne pre ženy (skrinky pre 30 ľudí, lavičky 2x sprcha, 1x umývadlo s pitnou vodou, 
vanička na umývanie nôh, 2x sprcha s teplou vodou, 2x WC).

Lezecká stena s plochou 350 m2, vysoká od 4,6 m (určená iba na bouldering) do 7,6 
m (určená na bouldering a lezenie s lanom) osadená lezeckými chytmi (3000ks).
Športové dopadisko, vysoké 0,4 m s rozlohou 200 m2.
Schodisko vedúce na galériu.
Galéria na lezeckej stene je plocha nad lezeckou stenou, kde sa nachádzajú dopln-
kové lezecké steny určené k doplnkovému tréningu - system board, campus board 
so sústavou líšt, stena s tréningovými doskami, a hrazda. 

Návštevník je osoba, ktorá sa v dobe prevádzky Lezeckej steny Boulder nachádza v 
oddychových zónach areálu, ale nezúčastňuje sa športových aktivít ponúkaných pre-
vádzkovateľom.
Užívateľ je osoba ktorá sa po zaplatení vstupného a ohlásenia u službukonajúceho 
inštruktora zúčastňuje  športových aktivít ponúkaných prevádzkovateľom v priesto-
roch na to určených.

Inštruktor je osoba poverená prevádzkovateľom, vyškolená pre lezecké centrum 
Boulder na vykonávanie týchto povinností: 
• Na podávnie informácií potrebných na zaručenie správneho používania lezeckej 

steny a jej súčastí, 
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• na kontrolu, či užívatelia používajú správny výstroj, 
• na posúdenie vlastných schopností užívateľov,
• na zabezpečenie dodržiavania bezpečnostných pokynov,
• na poskytovanie asistencie užívateľom a záchrany v prípade potreby.
• Môže ho vykonávať len osoba poverená prevádzkovateľom. Je označená farebným  

tričkom s nápisom inštruktor.

Vymedzený priestor: 
• Športové dopadisko - priestor s matracami potiahnutými plachtou umiestnený po 

vnútornom obvode lezeckej steny presahujúci o 2,5 m priemet steny smerom do 
stredu.

• Oddychová zóna - zóna v strede športového dopadiska vymedzená okrajom špor-
tového dopadiska.

• Boulderingová stena - lezecká stena určená na bouldering, do výšky 4,6 m nad 
športovým dopadiskom.

• Dopadová zóna - je určená priemetom steny na dopadisko. 
• Galéria - je plocha nad lezeckou stenou vymedzená okrajmi lezeckej steny a ste-

nami budovy.

Služba (odborný dozor): službu vykonáva osoba určená prevádzkovateľom, vyko-
náva tieto činnosti: 
• kontroluje

Prvolezec: lezec, ktorý lezie na prvom konci lana, lano zapína do karabín postupo-
vých istení a je istený zdola ističom.
Druholezec: lezec, ktorý nasleduje vo výstupe hore prvolezca a je istený lanom zho-
ra. 
Istič: osoba, ktorá istí, čím zabraňuje potencionálnemu pádu lezca. 
Bouldering - je lezenie bez lana na malé skalné bloky alebo steny, do určitej výšky. 
Ako ochrana pred nebezpečným pádom sa používajú rôzne typy dopadísk, tzv. boul-
dermatky.
Bouldrista - je lezec, ktorý vykonáva bouldering, t.j. lezenie bez lana nad športovým 
dopadiskom do určitej výšky. 

Všeobecné ustanovenia pre lezecké centrum BOULDER

Prevádzkový poriadok slúži predovšetkým predchádzaniu úrazom, dodržiavaniu hy-
gieny a poriadku. Je viditeľne umiestnený na viacerých miestach lezeckého centra a 
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je k dispozícii v kaviarni pri recepcii.  Každý návštevník lezeckého centra je povinný 
pozorne si ho prečítať pri svojej prvej návšteve. Každý užívateľ lezeckého centra be-
rie prevádzkový poriadok na vedomie a je povinný dodržiavať ho. Porušovanie pre-
vádzkového poriadku môže viesť k vykázaniu návštevníka personálom centra, pri-
čom nevzniká žiaden nárok na vrátenie vstupného. Pri opakovanom porušovaní pre-
vádzkového poriadku môže dostať porušovateľ trvalý zákaz vstupu do lezeckého 
centra. V takomto prípade budú majiteľom sezónnych lístkov a vstupových perma-
nentiek tieto odobrané bez nároku na vrátenie zaplatenej sumy.

V centre smie liezť iba ten, kto sa zaregistroval pri recepcii do permanentkové-
ho systému a zaplatil vstupné. Toto platí aj pre deti sprevádzajúce dospelých, 
či naopak, pre dospelých sprevádzajúcich deti. Vstup bez registrácie je možný 
iba po uhradení jednorazového základného vstupu BEZ REGISTRÁCIE v hod-
note 5 €. 

1. Všeobecné ustanovenia

1. Vstup do vymedzeného priestoru lezeckej steny, a lezenie na  nej  je možný 
len v prevádzkových hodinách,  po zakúpení  vstupenky v pokladni kaviarne a  
so súhlasom odborného dozoru.

1. Zakúpením vstupenky (pernamentky) sa zaväzuje k dodržiavaniu prevádzko-
vého poriadku lezeckej steny a pokynov odborného dozoru.

2. Prevádzkový poriadok je záväzný aj pre nelezúcich návštevníkov centra (ističi, 
deti, sprievod detí, …).

3. Návštevníci berú na vedomie a sú upozornení na skutočnosť, že priestory ste-
ny sú v prevádzkovej dobe monitorované bezpečnostnými priemyslovými ka-
merami. Dôvodom je kontrola dodržovania prevádzkového poriadku a bezpeč-
nostných pravidiel návštevníkmi a ochrana bezpečnosti návštevníkov a ostat-
ných osôb. Prevádzkovateľ garantuje, že záznam z priemyslovej kamery sa 
uchováva iba na dobu umožnenú mu zákonom a použije ho výhradne pre svo-
je účely. Prevádzkovateľ garantuje ochranu osobných údajov a dát návštevní-
kov. 

4. Návštevníci pri prvej návšteve svojim podpisom v “Knihe návštev” vyjadrujú 
svoj súhlas s tým, aby prevádzkovateľ spracovával nimi poskytnuté osobné 
údaje podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom 
znení za účelom stanoveným prevádzkovateľom po dobu nevyhnutne potreb-
nú k dosiahnutiu tohto účelu. 

5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa potreby meniť tento prevádzkový 
poriadok. Verejnosti prístupný prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých, 
ktorí prevádzajú akúkoľvek činnosť vo vymedzenom priestore steny.

6. Hneď po vstupe do lezeckej haly sa na chodbe prezujte do prezúviek, alebo 
lezečiek. Pohyb po hale v topánkach je zakázaný. 

7. Zakázaný je vstup so psami a inými zvieratami.
1. Udržiavajte lezeckú stenu, toalety, sprchy ako aj okolie centra v čistote.
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2.  Ak máte so sebou cennosti, môžete si ich odložiť u personálu, ktorý ich 
uschová do trezoru. 

Areál využívate spoločne s množstvom iným návštevníkov. Správajte sa k priestorom 
ohľaduplne.

2. Bezpečnosť
Garancia bezpečnosti a kvality
Lezecká stena BOULDER je  postavená v zmysle normy STN EN 12572-2 (94 2050) 
pre “Umelé horolezecké konštrukcie. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky a skúšobné 
metódy pre boulderingové steny”, 

2.1 Bezpečnostné normy  
Je potrebné uvedomiť si, že úrazy pri lezení na umelých stenách sa stávajú predo-
všetkým z dôvodu nesprávnej manipulácie s lanom a z nepozornosti. Pri nedostatoč-
nom ovládaní techniky lezenia a istenia alebo pri používaní nevhodnej výstroje hrozí 
smrteľné zranenie. 
Informácie uvedené v Prevádzkovom poriadku nemôžu nahradiť riadne zaškolenie 
a prax. Absolvovanie riadneho zaškolenia v oblasti bezpečnej techniky lezenia a is-
tenia je vašou vlastnou zodpovednosťou. 
V lezeckom centre  platí nasledovné:

2.2 Lezecké centrum využívate na vlastnú zodpovednosť! 
Každý návštevník si je vedomý, že lezenie na umelej stene je spojené s rizikami, kto-
ré prevádzkovateľ – aj pri dodržaní všetkých pravidiel uvedených v prevádzkovom 
poriadku – nie je schopný plne eliminovať. Pri veľkom vyťažení centra je kľúčová vzá-
jomná ohľaduplnosť. Využívanie lezeckej steny si vyžaduje plnú koncentráciu pri le-
zení a istení.

2.3 Nevyškolené osoby nesmú využívať lezecké centrum!
V lezeckom centre smú samostatne liezť iba osoby náležite vyškolené a skú-
sené v oblasti lezenia, techniky manipulácie s lanom a techniky istenia.
Lezecké centrum ponúka kurzy techniky istenia a lezenia. Informácie získate priamo 
od zamestnancov centra. Prihlasovanie do kurzov je dobrovoľné. Zamestnanci centra 
nie sú povinní preverovať lezeckú kompetentnosť nových návštevníkov.
Pokiaľ zamestnanci centra usúdia, že nový návštevník, ktorý neprešiel kurzom cen-
tra, nie je spôsobilý pre samostatné pôsobenie na lezeckej stene, majú právo vyzvať 
ho, aby neistil, odporučiť mu účasť v niektorom z kurzov a zakázať mu istiť až do ab-
solvovania takéhoto kurzu. Pokiaľ návštevník takúto možnosť odmietne, majú právo 
vykázať ho z centra až do momentu, kedy preukáže nadobudnutie potrebných zruč-
ností.
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2.4 Vykonávanie akýchkoľvek zmien na stene je zakázané, ako napr. pre-
miestňovanie chytov alebo osádzanie istení.   

2.5 Pri lezení je možné používať iba výstroj určenú pre tento šport (s ozna-
čením CE). 

2.6 Lezec a istič sa musia vzájomne skontrolovať pred každou cestou. 
Sú sedačky riadne zapnuté? Je pracka spätne prevlečená? Je lezec riadne naviaza-
ný? Založil si istič správne istítko? Sú uzly plne uviazané a riadne dotiahnuté? Sú ka-
rabíny riadne zatvorené? Atď. 
Zo skúseností je jasné, že začiatočníci pracujú väčšinou veľmi sústredene, no majú 
nesprávne priority. U skúsených lezcov sú pravdepodobnejšie rutinné chyby.
Pri automatických istiacich prostriedkoch (Gri-Gri, Tre, atď.) je potrebné byť obzvlášť 
pozorný: pred lezením je potrebné skontrolovať prostredníctvom krátkeho zatiahnutia 
za lano, či je lano správne založené a istiaci prostriedok blokuje lano v prípade pádu. 
Taktiež je potrebné objasniť si, či istič pozná istiaci prostriedok a má skúsenosti 
s jeho používaním.

2.7 Lano musí byť minimálne 30 metrov dlhé  
Príliš krátke laná sú obzvlášť nebezpečné, pretože nemajú pri spúšťaní lezca dosta-
točnú dĺžku.

2.8 Istič musí stáť v bezprostrednej blízkosti (1 m - max. 2,5 m) k nástupu 
cesty.  
Lezec je istený od momentu, kedy zapne prvé istenie. Pri väčšom odstupe od steny 
sa predlžuje pád, čo pri prvých isteniach môže vyústiť do zranenia lezca.

2.9 Istenie v sede je zakázané. 
 
2.10 Prvolezec musí zapnúť všetky istenia. 
Kto nedolezie do posledného istenia v ceste, musí po spustení na zem okamžite 
stiahnuť lano. Ak cestu dolezie do konca, musí zapnúť posledné istenie.

2.11 Cvakajte iba expresy v jednej línii. 
Pred nalezením do cesty si pozrite líniu expresov, ktorá k danej ceste patrí. Cvaka-
ním expresov z vedľajších ciest zbytočne blokujete susedné línie.
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2.12 V jednom exprese smie byť cvaknuté iba jedno lano. 
Ak sa do jedného expresu cvakne viacero lán, vzniká trenie, ktoré môže laná poško-
diť, čo môže viesť k nebezpečnému pádu lezca.

2.13 Používanie vlastných expresov je zakázané. 
Nity bez karabín sa nesmú používať. Pri prichytávaní očiek nitov môžete v prípade 
pádu prísť o celý prst. 

2.14 Istič nesmie nasledovať prvolezca, pokiaľ sa tento nevrátil k východzie-
mu bodu cesty.
Robenie štandov v stene je zakázané.

2.15 Rýchle spúšťanie je vo všeobecnosti zakázané. 
Istič je zodpovedný za bezpečnosť lezca ako aj tretích osôb, ktoré by nesprávnym 
spúšťaním mohol ohroziť.

2.16 Lano je potrebné sťahovať tak, aby prechádzalo popri stene cez istenia, 
ktoré zapol prvolezec.
Ten, kto sťahuje lano, je zodpovedný za bezpečnosť tretích osôb pohybujúcich sa 
v okolí línie.  

2.17 Pokiaľ je v ceste nalezený lezec (bez ohľadu na to, či lezie zo spodu ale-
bo top-rope), nikto iný nesmie do takejto cesty naliezť.
Pri porušení tohto pravidla hrozí zranenie spodného lezca pri páde lezca nad ním.

2.18 Zlanovanie je povolené iba v rámci lezeckých kurzov a to iba na urče-
ných miestach.  

2.19 Sólovanie na stene určenej pre lezenie s lanom je zakázané.
(Lezenie bez lana s rukami vyššie ako okraj galérie). Sólovanie neohrozuje iba sa-
motného sólujúceho lezca, ale aj iných návštevníkov centra. Okrem toho predstavuje 
zlý príklad.  

2.20 Všetci užívatelia sú si vedomí, že chyty a stupy sa otáčajú alebo, v ex-
trémnom prípade, aj lámu. 
Užívatelia preberajú akúkoľvek zodpovednosť za zranenia spojené s týmto bodom na 
seba.

2.21 Počas pobytu v lezeckom centre sa vyvarujte pádovej zóny.   
Pádová zóna predstavuje celý priemet previsnutých profilov a priestor vo vzdialenosti 
2 m od nástupu kolmých a mierne previsnutých profilov.
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2.22 Počas lezenia, istenia alebo inej manipulácie s lanom je zákaz používať 
mobilné telefóny alebo sluchátka, rozprávať sa alebo inak sa rozptyľovať.
Istič sa musí plne sústrediť na istenie.

2.23 Pred lezením si preštudujte nákres so zobrazením bezpečnostných zá-
sad pre lezenie a istenie na stene.

2.24 Pred lezením sa zamyslite nad svojim zdravotným stavom. Chorým oso-
bám hrozí oveľa väčšie riziko úrazu.

2.25 Na zábradlie galérie neukladajte žiadne predmety (fľaše, istítka, ...). Pri 
ich páde hrozí zranenie lezcov v priestore bouldrovky.

3. Pravidlá pre lezenie s horným lanom (top-rope)

3.1 V zásade sa smie liezť s horným lanom iba na lanách zavesených odbor-
ným dozorom centra centra. 
Uzly a karabíny na týchto lanách sa nesmú rozväzovať a otvárať. Poškodenie lán je 
potrebné oznámiť odbornému dozoru centra.
Pri malom vyťažení centra je lezenie s horným lanom možné i na iných cestách pri 
dodržaní nasledujúcich obmedzení:

3.2 V ceste lezenej top-rope musia vždy ostať cvaknuté minimálne 2 istenia.

3.3 Istič musí držať lano riadne napnuté.  
Lezci, ktorí lezú s horným lanom, musia pri páde brať ohľad na ostatných lezcov. 

3.4 Zákaz istenia cez polovičný lodný uzol.  
Pri lezení na horných lanách natiahnutých odborným dozorom centra je zakázané 
istenie cez polovičný lodný uzol. Dôvodom je ochrana lán pred nadmerným opotre-
bením.

4. Bouldrovka

4.1 Vstup na žinenku a lezenie je povolené iba v lezečkách. Zákaz vstupu 
v topánkach, teniskách a zostupových lezečkách. Zákaz lezenia na boso.

4.2 Na žinenku je zákaz vstupu s pohármi, nápojmi v iných neuzavretých ná-
dobách, s jedlom, či ostrými predmetmi.
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4.3 Na dopadisku nenechávajte žiadne predmety, napr. fľaše, kefky, lezečky, 
sedačky... Pri dopade na ne vzniká riziko úrazu.

4.4 Nelezte v sedákoch. Pri páde hrozí úraz chytačovi aj lezcovi.

4.5 Počas pobytu na bouldrovej stene sa vyvarujte pádovej zóny pod lezú-
cimi osobami.   

4.6 Pred lezením si preštudujte nákres so zobrazením bezpečnostných zá-
sad pre lezenie a poskytovanie dopomoci. 

4.7 Nezoskakujte bezdôvodne z galérie. Keď doleziete boulder (do hrany galé-
rie), prelezte na druhú stranu, alebo zlezte dole. Predchádza sa tým poškodeniu do-
padiska, zvyšuje sa bezpečnosť účastníkov. 

4.8 Na vyvýšenom okraji galérie je zakázané sedieť, alebo stáť. Po vylezení 
cesty, resp. bouldra až po okraj galérie ihneď prelezte na druhú stranu. 

4.9 Počas lezenia si magnéziové vrecko s voľným magnéziom nechávajte po 
stranách steny, alebo v oddychovej zóne v strede bouldrovky s kobercom. (Inak sa 
v prípade pádu rozpráši po priestore a znečisťuje vzduch v priestore). Pokiaľ chcete 
liezť s magnéziom na páse, používajte magnéziové guličky.

4.10 Pred lezením sa zamyslite nad svojim zdravotným stavom. Chorým oso-
bám hrozí oveľa väčšie riziko úrazu.

4.11 Bouldristi majú prednosť pred lezcami, ktorí trénujú vytrvalosť. Na tréno-
vanie vytrvalosti slúži veľká stena alebo systémová stena na na galérii.

4.12 Vešanie sa na väzníky a iné súčasti steny, ktoré nie sú určené na lezenie je 
zakázané.

4.13 Žinenka neslúži ako plocha pre akrobatické kúsky a naháňačky.

4.14 Bouldrovať sa smie iba rukami do výšky okraja galérie. Pri bouldrovaní na 
stene s osadeným fixným istením sa smie liezť rukami iba do výšky okraja galérie.
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5. Deti

5.1 Deti a mládež do 18 rokov sa smú v lezeckom centre pohybovať iba 
v sprievode dospelej osoby.
Pobyt v centre je možný iba s trvalým dozorom dospelej osoby alebo v rámci organi-
zovaného skupinového tréningu. Osoby vo veku 15-18 rokov sa môžu v centre pohy-
bovať bez dozoru dospelej osoby, ak prinesú podpísaný súhlas zákonného zástupcu.

5.2 Pobiehanie a hranie sa detí v priestore lezeckej steny je zakázané.
Lezecké centrum je športové zariadenie s bežnými rizikami zranenia a nie ihrisko.

5.3 Pohyb detí v pádovej zóne je obzvlášť nebezpečný a z tohto dôvodu za-
kázaný. Pádová zóna znamená priestor 2,5 metra od priemetu profilov. 

5.4 Vstup na lezeckú stenu nie je povolený v topánkach. Ak chcete so svojimi 
deťmi liezť na bouldrovke, zadovážte im lezečky, kopačky alebo papučky.

5.5 Žinenka neslúži ako plocha pre akrobatické kúsky a naháňačky detí. Je to 
dopadisko, čo znamená, že je to potenciálne nebezpečná zóna. Pád lezca na dieťa 
by mohol mať fatálne následky. Uvedomte si však, že aj v takomto prípade zodpo-
vednosť nesú rodičia.

5.6 Žiadame vás o dodržiavanie týchto základných pravidiel. V opačnom prí-
pade budeme nútení požiadať vás o opustenie centra.
 
6. Skupiny

6.1 Vedúci skupiny, ako najskúsenejší lezec, nesie zodpovednosť za členov 
svojej skupiny.  

6.2 Rezervovanie alebo uzatváranie stien, či sektorov je  pre návštevníkov 
zakázané. 

6.3 Zamestnanci centra majú právo vyžiadať si od vedúceho skupiny potvr-
denie spôsobilosti pre výkon danej činnosti.
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7. Kurzy

7.1 Účastníci kurzov musia dodržiavať všetky pokyny vedúceho kurzu.
Program kurzov získate od zamestnancov centra, ktorí vám poskytnú všetky potreb-
né informácie.
 
7.2 Kurzy smú viesť iba náležite vyškolené osoby.
V priestoroch lezeckého centra smú kurzy istenia, resp. inú výuku lezeckých techník 
realizovať iba náležite vyškolené osoby, ktoré získali súhlas odborného dozoru cen-
tra. Spôsobilosť na výkon tejto činnosti musia doložiť platným oprávnením.

7.3 Prevádzkovanie podnikateľských činností v priestoroch lezeckého centra je 
povolené iba so súhlasom prevádzkovateľa lezeckého centra. 
 
8. Skúsení lezci

8.1 Pomôžte nám predchádzať úrazom! 
Aj keď zamestnanci sledujú dianie v centre, okrem iného pravidelnými obchôdzkami, 
nemôžu byť prítomní všade. Vďaka vašim skúsenostiam nám môžete pomôcť včas 
rozpoznať problémy a tak predchádzať úrazom. Rizikovým osobám môžete sami dá-
vať rady a pokyny alebo môžete okamžite informovať zamestnancov centra. Pri ta-
kejto asistencii sa obmedzte iba na pravdivé/overené informácie.

9. Materiál

9.1 Každý návštevník je zodpovedný za dobrý stav svojej výstroje.   
Používaná výstroj (laná, karabíny, istiace prostriedky, atď.) musia vyhovovať požia-
davkám dnešnej doby (certifikáty CE, UIAA, atď.).

9.2 Pokiaľ by zamestnanci centra zistili nedostatky na výstroji návštevníka, 
majú právo upozorniť ho a požiadať o okamžitú výmenu danej časti výstroje. 

9.3 Pri zistení nedostatkov na lezeckej stene (istenia, uvoľnené chyty, kara-
bíny, atď) sú lezci povinní toto okamžite ohlásiť zamestnancom steny. 

10. Právomoci zamestnancov 

10.1 Pri vstupe do lezeckého centra ste povinní bez vyzvania predložiť za-
mestnancom centra permanentku, resp. zaplatiť vstupné. Pre využitie zvýhodne-
ného študentského vstupu je potrebné predložiť platný študentský preukaz.
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10.2 Pokyny zamestnancov musíte v každom prípade dodržiavať.

10.3 Zamestnanci nie sú povinní, ani schopní neustále kontrolovať návštev-
níkov centra, či používajú správnu techniku istenia.  

10.4 Zamestnanci sú povinní v prípade krádeže alebo vandalizmu (chyty, 
športová výstroj, cennosti, atď.) ohlásiť dané osoby polícii.  

11. Otváracie hodiny centra

11.1 Lezecké centrum je návštevníkom k dispozícii podľa aktuálne platných 
otváracích hodín. 
Môžu sa vyskytnúť prípady, kedy bude potrebné uzavrieť časť alebo celú stenu 
(stavba ciest, kontroly, preteky, podujatia atď.). Takéto výnimočné prípady budú 
predom oznámené. Uzatváranie sektorov z dôvodu kurzov, detských tréningov a po-
dobne je možné realizovať aj bez oznámenia. 
 
12. Permanentky – pravidlá 

12.1 Majitelia permanentiek (10-vstupová, 20-vstupová, 3, 6, a 12 mesačná) 
nemajú nárok na vrátenie peňazí v prípade zatvorenia steny alebo obmedzenej 
prevádzky na stene.

12.2 Permanentky na 10 a 20 vstupov sú neprenosné a platia po dobu jedné-
ho roka od vydania. 3, 6 a 12 mesačné permanentky sú neprenosné a platia 
počas 3, resp. 6 a 12 mesiacov od vydania.

13. Poriadok a čistota

13.1 Lezenie alebo istenie na boso je zakázané.
Z hygienických a bezpečnostných dôvodov je povinné v centre používať prezúvky.  
V záujme ochrany štruktúry steny je lezenie vo vibramoch a na boso zakázané. Pri 
lezení s na stene sú povolené iba lezečky, kopačky s kompletne odrezanými štupľami 
a čisté tenisky s mäkkou podrážkou. Lezenie v topánkach, alebo outdoorových le-
zečkách, ktoré sú určené na približovanie a zostupy a majú špeciálne upravovanú 
pätu, je na bouldrovke zakázané.

13.2 V lezeckom centre platí absolútny zákaz fajčenia.
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13.3 Manipulácia s otvoreným ohňom je prísne zakázaná. 
Pomocou špeciálneho zariadenia smie laná skracovať iba odborný dozor centra.

13.4 Osoby, ktoré sú pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog, majú zákaz 
vstupu do lezeckého centra.  

13.5 Udržiavajte lezeckú stenu, toalety, sprchy ako aj okolie centra v čistote.
Halu využívate spoločne s množstvom iným návštevníkov. Správajte sa k priestorom 
ohľaduplne a nenechávajte za sebou pohodené odpadky. V hale sú k dispozícii od-
padkové koše na separovaný zber. Dopité fľaše patria do koša! Pred vyhodením 
ich stlačte.

13.6 Nezdržujte sa zbytočne vo vstupnej chodbe budovy, ktorá slúži iba ako 
prechodová zóna pred vstupom do centra. Vo vstupnej chodbe nerobte zbytočný 
hluk.

14. Zodpovednosť
Za škody vznikajúce osobám z dôvodu porušovania prevádzkového poriadku, 
nesprávnej techniky istenia, lezenia alebo manipulácie s lanom, nekvalitnej vý-
stroje, nepozornosti, nerešpektovania ostatných lezcov, a pod. a škody na ve-
ciach, ako i za veci uložené mimo priestorov na to určených nepreberá lezecké 
centrum žiadnu zodpovednosť (cennosti je možné uložiť si u služby centra).
Kto spôsobí škody alebo zraní iné osoby, musí sám znášať dôsledky. Rocks, 
s.r.o., ako prevádzkovateľ lezeckého centra Boulder OUTDOORPARK, neprebe-
rá v tomto prípade žiadnu zodpovednosť. 
 

 
Prajeme Vám bezpečné lezenie!
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