POHYBLIVÝ TRENAŽÉR MOVIE
Základní pravidla pro využívání voltižního
mechanického trenažéru pro ČR
Pro zachování záruky musí být dodrženy následující podmínky:
• Místo pro umístění tréninkového zařízení MOVIE je rozhodující pro jeho použití a
dlouhou životnost. Trenažér MOVIE musí být umístěn na pevné zemi, JE ZAKÁZÁNO JEJ
POUŽÍVAT V JEZDECKÝCH HALÁCH.
• Místo instalace musí zůstat po celou dobu nemrznoucí. Není povoleno vystavovat
zařízení MOVIE teplotám pod bodem mrazu.
• Vlhkost by měla být mírná. Gymnastická hala a další uzavřené prostory jsou považovány
za standardní. Dlouhodobé vystavení zvýšené vlhkosti sníží platnost záruky.
• Tréninkové zařízení MOVIE musí být chráněno před nadměrným prachem.
• Ve všech směrech mezi MOVIE a stěnami je zapotřebí dvoumetrová bezpečnostní
vzdálenost.
• Výška tréninkové místnosti závisí na účelu použití. Voltižér jednotlivec potřebuje
minimálně 2,5 m nad horní linií MOVIE (4 m vysoký strop) a skupiny vyžadují 4,5 m nad
horní linií (6 m vysoký strop).
Podmínky stanovené voltižní komisí
• MOVIE je zakoupen Českou jezdeckou federací pro využívání SCM Frenštát pod
Radhoštěm.
• Zapůjčení trenažéru je možné pro tréninkové účely reprezentace, výběrů do
reprezentace, SCM, kontrolních závodů SCM, motivačních soutěží, je možné ve
smluvené době, ovšem mimo termín SCM Frenštát, mimo jezdecké závody pořádané ve
Frenštátě p.R. a mimo reprezentační soustředění pořádané kdekoliv.
• Zapůjčení je zdarma, převoz trenažéru hradí vypůjčovatel.
• Je nutné si předem zajistit pojištění převozu trenažéru jako movité věci v hodnotě
400 tisíc korun.
• Na naložení/vyložení trenažéru pro převoz je nutno využití techniky způsobilé a
doporučené k tomuto druhu přepravy.
• Pokud by došlo k poškození MOVIE během přepravy či jeho využívání, opravu bude
hradit jeho vypůjčovatel.
• Trenažér je nutno ve smluvený čas vrátit zpět na původní místo, kde dojde k předání a
zkoušce funkčnosti.
• Zodpovědná osoba ohledně domluvy zapůjčení trenažéru je Adéla Svobodová:
adela.svobodova2@gmail.com, 603 511 342.
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