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VŠEOBECNÉ POKYNY 

RC dráhy jsou určeny pouze pro modely v měřítku 1:10 a menší na elektrický pohon. Používání 

modelů na spalovací pohon přísně zakázán. 

Před zahájením provozu se jezdec seznámí s provozním řádem. Každá osoba přítomná v areálu je 

plně odpovědná za svoji činnost i za případné škody na pozemku, vybavení a vstupuje do areálu 

klubu na vlastní nebezpečí. Za osoby mladší 18-ti let zodpovídá jeho zákonný zástupce. 

Doporučujeme jezdcům mít pro tyto případy sjednané pojištění.  

Jezdit smějí pouze osoby se zaplaceným členským příspěvkem nebo osoby se zaplaceným denním 

příspěvkem a čestní členové. Děti do 15let použití tratí zdarma. Předseda spolku může povolit 

výjimku. 

Provozní řád: 

 Tratě nepoužívejte, pokud je povrh rozmoklý, namrzlý nebo jinak k provozu nezpůsobilý. 
 Děti do 6 let mají zakázáno používat tratě bez dozoru osob starších 15 let. 
 Areál je určen pouze pro modely RC, zákaz používat tratě k jízdě na kole, koloběžce apod. 
 Na trati se jezdí primárně v jednom směru. 
 Zákaz vstupu do areálu pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. 
 Zákaz malování, vylepování a jiného ničení překážek a mobiliáře v okolí areálu! 
 Zákaz lezení po tratích, vybavení a překážkách určené pro modely. 
 Neničte tratě, dodržujte pravidla modelářů. 
 Tratě nijak neupravujte, úpravy lze dělat po domluvě s provozovatelem. 
 Udržujte pořádek, co si přivezete, si také odvezte. Zákaz venčení psů. 

 

Provozní doba je omezena pouze denním světlem, může být vlastníkem pozemku, nebo 

provozovatelem areálu upravena dle potřeby. 

Výjimkou je provoz  při organizované akci, soutěži, kdy provoz podléhá přímým pokynům 

provozovatele RC klubu Kyje. 

Denní příspěvek 150,-Kč/osoba, platební informace na stránkách klubu, lze uhradit na účet, nebo 

platební kartou, nebo hotově. Možnost skupinové slevy a půjčovna RC, info Honza 777 16 13 13 

RC areál je pod dohledem kamery, v případě úmyslného ničení bude vše předáno PČR. 
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