
 

PROVOZNÍ ŘÁD 
Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví  osob využívajících atrakci – vláček Mini 

Express 

• Atrakce - vláček Mini Express  (dále jen „vláček“) je určený pro děti a dospělé. Děti do 3 let mohou 

jezdit vláčkem pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18 let a tato osoba je taktéž za ně plně 

zodpovědná jak v prostoru vláčku, během přepravy, tak i mimo vláček v prostorech používaných k 

přepravě.  Děti od 3 let mohou jezdit vláčkem bez doprovodu výše zmiňované osoby, ale zodpovědnost 

této osoby zůstává nezměněna. Provozovatel v žádném případě nepřebírá tuto zodpovědnost. Dospělá 

osoba/doprovod musí mít vždy zakoupenou vlastní jízdenku nebo může využít bonusovou jízdenku.  Jízda 

vláčkem je na vlastní nebezpečí.  

• Před jízdou vláčkem jsou přepravované osoby povinny seznámit se s provozním řádem a v průběhu jízdy 

je třeba dodržovat pokyny a upozornění obsluhy, která je vždy viditelně označena příslušným logem 

provozovatele. 

• Ve vláčku je zakázána konzumace jídel a nápojů a používání předmětů ohrožujících bezpečnost ostatních 

přepravovaných osob, obsluhujícího personálu a taktéž  předmětů, které by mohly způsobit jakoukoli 

škodu na vláčku. 

• Během jízdy je přísně zakázáno naskakovat, vyskakovat z vláčku  a vyklánět se  z jeho oken. 

• Provozovatel neručí za ztrátu věcí ve vláčku ani v prostorách používaných k přepravě. 

• Jízda vláčku může být přerušena z důvodu nevhodného  či nebezpečného chování či stavu některé 

z přepravovaných osob. Tato může být z přepravy bez náhrady vyloučena a okamžitě či následně po ní 

vymáhána případná škoda, která výše popsaným jednáním provozovateli či ostatním přepravovaným 

osobám vznikla. Takováto osoba se zavazuje  uhradit vzniklou škodu v plné výši.  

• Plán trasy jízdy vláčku spolu s ceníkem jízdného je umístěn u pokladny. Provozovatel si vyhrazuje právo 

změny trasy i cen jízdného.  

• Před odjezdem vláčku bude každá přepravovaná osoba vyzvána k předložení platné jízdenky, která bude 

obsluhujícím personálem označena. Bez jízdenky není možné využít jízdu vláčkem. Osoba bez takovéto 

jízdenky musí vláček neprodleně opustit a tuto si opatřit. 

• Výherní soutěž, je-li konána, se řídí zvláštním výherním řádem, umístěným u pokladny. 

• Zakoupením jízdenky se přepravovaná osoba zavazuje dodržovat tento provozní řád. 

 

Provozovatel: Kiddie Rides s.r.o., Všechromy 75, 251 63 Strančice, IČO: 07968477 


