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ZÁVAZNÉ POKYNY PRO POSÁDKU 

Tyto závazné pokyny jsou povinné pro posádku při přepravě motorovým člunem DONZI.  

Bez jejich BEZVÝHRADNÍHO odsouhlasení nebude člen posádky vpuštěn na palubu. Loď DONZI je 

specifickým plavidlem co do rychlosti i vlastností. Rychlost plavby může být velmi, velmi  rychlá 

(dle dohody a podmínek vodní cesty) a pohybuje se během několika vteřin naprosto hravě nad 

hranicí 100 Km/hod a více.       

PODMÍNKY : 

1. Posádku mohou tvořit maximálně 3 osoby. Děti pouze nad 120 cm výšky a v doprovodu 

zákonného zástupce.* 

2. Je zakázán vstup osobám se zdravotními obtížemi, zejména kardiakům a osobám s 

kolísajícím krevním tlakem.* 

3. Pokud Vám kolem hlavy v zatáčkách proudí voda - nebojte se. Rychlost, náklon lodi a 

fyzikální zákony to umožňují bez Vašeho namočení. 

4. Při jakýchkoli potížích tuto skutečnost oznamte kapitánovi poklepáním na rameno.  

5. Doporučujeme vzít si brýle se šňůrkou či jinou ochranu očí či obličeje.* 

6. Veškeré osobní věci ponechte v kanceláři.  Věci, které si vezmete na loď jsou plně na Vaši 

odpovědnost a nikdo jiný za ně nenese odpovědnost. 

7. Při dosažení TOP SPEED bývá při čelním pohledu problém s dýcháním díky síle větru.  

V takovém případě skloňte hlavu dolů, nebo si přiložte ruku před ústa a nos. 

8. Upozorňujeme na velmi silnou akceleraci a případná přetížení. 

9. Neplavci mají povinnost vyžádat si záchranné vesty. U dětí je vesta povinná. 

10. Po celou dobu plavby se musí sedět. Pokud vstanete - odletíte jak papír z lodi. 

11. Po dobu plavby platí zákaz konzumace jídel, nápojů a platí zákaz kouření. 

12. Kapitán jako vůdce plavidla má rozhodující slovo i nad rámec těchto pravidel. Diskuze 

nemají smysl. 

* Platí při požadavku na dosažení max. rychlosti 

 

Berete na vědomí, že plavba je závislá na povětrnostních podmínkách, stavu vodní cesty, provozu 

na vodní cestě a dalším předpisům a pravidlům. 

                                      Jméno, příjmení a číslo OP posádky 

V Praze dne :                      

 


