PRAVIDLA
BEZPEČNÉHO BRUSLENÍ
Než začneš bruslit, přečti si tato pravidla.
Vstupem na led se zavazuješ k jejich dodržování.

Pamatuj,
že vstup je
na vlastní
nebezpečí.

Na led
smíš pouze
v bruslích.

Před
bruslením
ani během něj
nepij alkohol!

Nestrkej
do ostatních
a jezdi
ohleduplně!

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD KLUZIŠTĚ

Dávej pozor
na (své) děti!

• Po vstupu do prostoru kluziště a jeho zázemí je každý návštěvník povinen seznámit se
a dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu pro kluziště a dbát pokynů pracovníků kluziště.
• Tento řád slouží k dodržování platných předpisů, k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků kluziště
a musí být bezpodmínečně dodržován.

Vstup na kluziště a jeho zázemí
• Vstupem do kluziště a jeho zázemí se návštěvník zavazuje dodržovat tento provozní řád.
• Vstup do prostoru areálu kluziště je zdarma.
• Další mimořádná údržba ledu bude prováděna s ohledem na počasí.
• Návštěvníci jsou povinni dbát instrukcí osoby vykonávající obsluhu kluziště.
• Návštěvníci ve věku do 12 let jsou povinni mít helmu! (možnost zapůjčení v půjčovně)

Zakázané činnosti v areálu kluziště
V prostoru kluziště je přísně zakázáno:
• Vstup na ledovou plochu bez bruslí (Výjimku z provozního řádu tvoří doprovod dítěte. tj. jedna osoba, která učí bruslit dítě mladší 12 let.)
• Tvoření šneků a honiček, jízda v protisměru.
• Vstup na ledovou plochu s jídlem a pitím.
• Kouření v bezprostřední blízkosti ledové plochy.
• Odhazování odpadků (včetně cigaretových nedopalků).
• Vstup na led s hokejkou, či jiným, pro ostatní bruslaře, nebezpečným předmětem.

Ledové kluziště:
provozní doba:

2.12. – 6.1.

po - pá od 14:00 do 22:00
so, ne od 10:00 do 22:00

• Ohrožování ostatních návštěvníků kluziště jiným nedbalým chováním.
• Vstup do prostorů, které nejsou určeny pro veřejnost (technické zázemí, atd.)
• Vstup na ledovou plochu v době úpravy ledu, rovněž tak do prostor rolby, zákaz koulování a házení sněhu.
• Donášet hořlaviny, jedovaté látky, drogy, výbušniny, alkohol.
• Svévolně přemísťovat vnitřní zařízení, nábytek, manipulovat s rozvody vody, elektřiny, vzduchu a ostat. zařízením.
• Konzumovat potraviny na ledové ploše.
• Chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování.
• Při neuposlechnutí pokynů a příkazů zaměstnanců areálu či při nedodržování provozního řádu je následkem vykázání návštěvníka z ledové plochy.

Vyloučení z návštěvy kluziště – zákaz vstupu:
• Osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
• Osobám nečistým, zahmyzeným nebo vzbuzujícím odpor.

Úrazy:
• V případě úrazu, poraněních a nevolnosti je třeba přivolat ihned zdravotní dozor – obsluha půjčovny bruslí.
• Lékárnička se nachází v půjčovně bruslí.
• V případně nutnosti bude zavolána záchranná služba 155.

Za odložené věci správa kluziště neručí!

24.12. od 10:00 do 14:00 a
od 21:00 do 24:00
i
Po celou dobu provozu kluziště bude denně probíhat
technická údržba, při které bude kluziště zavřeno.
Údržba bude probíhat v různých časech v závislosti
na technickém stavu ledové plochy.

