Etický kodex slacklinera
Předmluva
Slackline je sport provozovaný v soužití s přírodou. Jeho příznivci ctí zásady slušného chování ve
společnosti a snaží se zachovat rozvoj tohoto sportu, zejména respektováním těchto pravidel.

Úvod
Tato pravidla se vztahují k provozování slackline na veřejných místech, jako jsou parky, hřiště, louky,
další městská prostranství a jiné. Pravidla jsou závazná pro všechny řádné i přidružené členy České
asociace Slackline a doporučující pro všechny slacklinery obecně.
Slackline je činnost provozovaná na vlastní nebezpečí.

Slacklinerovo desatero
1) Beru ohledy na okolí. Vždy chráním a neničím přírodu, majetek a nikoho svým jednáním
neobtěžuji ani neohrožuji.
2) Pokud si nejsem jist, zda jde o veřejné prostranství, zjistím si potřebné informace v katastru
nemovitostí. Když zjistím, že jde o soukromý pozemek, vyžádám si před napínáním slackline
povolení majitele pozemku. Respektuji soukromé vlastnictví.
3) V chráněných krajinných územích dodržuji platná nařízení a omezení.
4) Vždy používám ochrany stromů. Používáním ochrany stromů, chráním přírodu i vlastní
vybavení.
5) Vždy si prověřím kotvící body. Používám pouze kotvící body, u kterých jsem si jist, že udrží tah
plánované slackline. Stromy musí být dostatečně vzrostlé a zdravé, musím si být jistý, že vydrží
tah dané lajny.
6) Nikdy nenapínám slackline přes cesty, chodníky a silnice. Pokud je to nezbytné, tak vždy
zajistím bezpečnost.
7) Stane-li se úraz, zejména z důvodu selhání materiálu, kotvícího bodu apod. Vždy to nahlásím
výkonnému výboru ČAS. V případě poškození majetku zajistím plnohodnotnou nápravu.
8) Backupuju lajnu a ráčnu. Dbám na bezpečnost při napínání i chození.
9) Lajnu další než 50 m je vhodné viditelně označit.
10) Slackline provozuj s láskou, radostí a dobrým srdcem.
V případě, že si nejste vědomi žádného porušení zákazu a jste přesto z nějakého veřejného prostranství
vykázáni např. městskou policií, zachovejte slušnost, nehádejte se a kontaktujte výkonný výbor České
asociace slackline. V případě, že se ukáže postup policie nebo jiného orgánu jako neopodstatněný,
vzneseme jako zájmové sdružení dotaz a pokusíme se konkrétní záležitost vyřešit oficiální cestou.

