PROVOZNÍ ŘÁD KLUZIŠTĚ ČESKÉ VELENICE
1. Vstupem do prostoru kluziště návštěvník souhlasí s ustanoveními tohoto provozního řádu a
zavazuje se jej dodržovat.
2. BRUSLENÍ NA KLUZIŠTI A AKTIVITY V PROSTORU KLUZIŠTĚ JSOU NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!!!
3. Návštěvník je povinen:






dbát osobní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních bruslařů – bruslení na kluzišti je na vlastní
nebezpečí,
dbát na bezpečnost svých věcí – vlastník (provozovatel) neručí za ztrátu či poškození věcí
návštěvníků,
zajistit, aby uživatelé mladší 10 let byli pod dozorem zodpovědné osoby, zejména u uživatelů
mladších 10 let doporučujeme použití přilby a rukavic,
dbát pokynů osobypověřené vlastníkem kluziště,
respektovat maximální počet 45osob na ploše kluziště.

4. Návštěvníkovi v prostoru kluziště je zakázáno:













vstup na ledovou pluchu bez bruslí (výjimku tvoří doprovod dítěte, tj. jedna osoba, která učí
bruslit dítě, mladší deseti let, doprovod je povinen použít návleky na obuv),
pohybovat se v bruslích mimo kluziště a gumovou plochu (dochází kznečištění kluziště při
opětovném vstupu),
sezení na mantinelech a přelézání mantinelů,
tvoření šneků a honiček, jízda v protisměru,
vstup na plochu kluziště s jídlem, pitím nebo nebezpečnými předměty,
kouření na ploše kluziště, v její bezprostřední blízkosti a v uzavřených prostorách,
odhazování odpadků (včetně cigaretových nedopalků) mimo místa k tomu určená,
vstup na kluziště s hokejkou a hra hokeje mimo k tomu vymezené časy,
házení sněhových koulí,
ohrožování ostatních návštěvníků kluziště jiným nedbalých chováním,
chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování,
jakkoli ničit kluziště a jeho zázemí.

5. Vstup do prostoru kluziště je přísně zakázán osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových
látek, dále osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu prostoru kluziště
a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
6. Návštěvníci, zejména osoby starší nebo s omezenými schopnostmi pohybu, se musí ve vlastním
zájmu pohybovat v prostoru kluziště i na kluzišti opatrně a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení
úrazu sobě či ostatním návštěvníkům.
7. Veřejné bruslení končí ukončením provozní doby, či na výzvu osoby pověřené vlastníkem kluziště.
Bruslaři jsou povinni neprodleně opustit plochu kluziště po uplynutí provozní doby, či na výzvu
pověřené osoby ukončující veřejné bruslení.
8. Po skončení doby vyhrazené pro veřejné bruslení a uplynutí doby nutné pro přezutí jsou
návštěvníci povinni neprodleně opustit prostor kluziště.
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