
 

 

 
ADRESA 

Kamenolom Mariánská skála, Drážďanská 3611/1, Ústí nad Labem 

 

 

ORGANIZÁTOR 

BP ACTION s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POUZE REGISTROVANÍ ONLINE se můžou zúčastnit workoutu. V den workoutu není možné udělat 

registraci. Workout není otevřený pro diváky. 

Každý účastník před zahájením workoutu obdrží speciální triko, ve kterém bude cvičit. Velikost trika si 

každý účastník zvolil při registraci a záměna v den workoutu není možná. 

 

POPIS WORKOUTU 

Začátek workoutu je ve 10:00 a předběžný konec ve 13:00. 

Registrace (převzetí triček) bude otevřena od 9:00 do 9:45. 

Doporučujeme všem účastníkům být v místě konání nejpozději v 9:30.  

Workout bude trvat asi 3 hodiny. Skládá se z rozcvičení, hlavního tréninku a protažení. Účastníci 

workoutu budou po rozcvičení cvičit na různých stanovištích pod dohledem trenérů, kteří vás celým 

stanovištěm provedou a budou trénovat. Stanoviště budou zaměřena na různé oblasti tréninku.  

Vaše bezpečnost je naší prioritou. 

PITNÝ REŽIM 

Pitný režim je zajištěný firmou Semtex, ale doporučujeme mít i své vlastní pití. 

ÚSCHOVNA 

Není v místě konání 

SPRCHY 

Nejsou k dispozici 

PARKOVÁNÍ 

Využijte parkovací místo na mapce, kapacita je limitovaná (zhruba 60 aut). V případě, že se parkoviště 

zaplní, budete muset parkovat na jiných místech (v blízkosti hlavního nádraží). 



 

 

Příchod od hlavního nádraží 

 

 

SOCIÁLNÍ A HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 

V místě konání budou sociální zařízení, a to v druhém patře administrativní budovy. 

 

NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ A JINÉ OKOLNOSTI 

V případě velmi nepříznivého počasí, přírodních katastrof, organizačních i technických komplikací, si 

BP Action s.r.o. vyhrazuje právo změnit, upravit část nebo celý workout zrušit z důvodu zachování 

bezpečnosti závodníků, diváků a organizátorů. 

 



INSTRUKCEPRO DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PŘI AKCI URBANCHALLENGE WORKOUT 

Při registraci každý účastník musí podepsat instrukce pro dodržování bezpečnosti, které jsou 

uvedeny níže. Prosím čtěte pozorně. Děkujeme 

Ve smyslu ust. § 101 odst.5 zákona č.262/2006Sb., v platném znění, stanovuji zásady k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví cizích fyzických osob(dále „osob“), které se svědomím KÁMEN Zbraslav, 

a.s.,se sídlem Praha 5 -Zbraslav, Žitavského 1178, IČ: 01820460 zdržují v prostorách prováděné 

hornické činnosti v lomu Mariánská skála: 

Při činnosti v lomu je Vaší povinností dodržet následující zásady: 

• každý vstup osoby do lomu musí být předem ohlášen vedoucímu lomu nebo pověřené osobě, 

vyplnit a podepsat přiložený evidenční list 

• při akci URBAN CHALLENGE WORKOUT se zdržovat jen ve vymezeném bezpečném prostoru, 

který byl stanoven vedoucím lomu 

• nevstupovat na nebezpečná místa (např. pod těžební stěnu, na okraje lomových stěn, pod 

horninový převis apod.) a veškerou činnost spojenou s akcí URBANCHALLENGE WORKOUT 

provádět výhradně mimo prostor ohrožený pádem horniny 

• při zjištění jakéhokoli nebezpečí ohlásit tuto skutečnost vedoucímu lomu, pořadateli akce, 

zastavit akci a odebrat se na bezpečné místo (správní budova lomu) 

• k chůzi v lomu užívat pouze vymezené vyznačené cesty 

• při akci URBAN CHALLENGE WORKOUT respektovat pokynů hlídek (pořadatelské služby) 

• zakazuje se vstup pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, nebo požívat alkoholické 

nápoje, nebo omamné látky v průběhu akce ve všech prostorech provozovny Mariánská skála 

• veškerá Vaše činnost při akci URBAN CHALLENGE WORKOUT je prováděná na Vaše vlastní 

riziko-na organizaci KÁMEN Zbraslav, a.s., se sídlem Praha 5 -Zbraslav, Žitavského 1178, IČ: 

01820460 nebudete uplatňovat žádné nároky spojené s případným úrazem či poškozením 

majetku v areálu lomu Mariánská skála 

• organizaci KÁMEN Zbraslav, a.s., se sídlem Praha 5 -Zbraslav, Žitavského 1178, IČ: 

01820460uhradíte případné škody způsobené Vaší činností při akci v areálu lomu Mariánská 

skála. S obsahem výše uvedené INSTRUKCE a hodnocením rizik organizace 

KÁMEN Zbraslav, a.s., jsem byl seznámen, souhlasím s podmínkami v ní uvedenými a při své 

činnosti je budu dodržovat což potvrzuji svým podpisem 

 

KONTAKTY NA ORGANIZÁTORY 

S dotazy týkajícími se workoutu se obraťte na nás prostřednictvím e-mailu – info@urbanchallenge.cz, 

nebo pomocí kontaktního formuláře, který najdete na naší webové stránce.  

 

 

 

Dokument byl naposledy upraven 25.4.2022 


