PROVOZNÍ ŘÁD KLUZIŠTĚ VODOVA
Vstupem do areálu kluziště návštěvník souhlasí s ustanoveními tohoto provozního řádu
a zavazuje se jej dodržovat.
Vstup do prostoru areálu kluziště je možný pouze přes hlavní vchod.
Do šaten a na ledovou plochu po zaplacení vstupného.
Návštěvník je povinen ponechat si vstupenku u sebe po celou dobu bruslení
a předložit ji na výzvu pořadatele ke kontrole.
Návštěvníci areálu kluziště jsou povinni dbát pokynů pořadatelů veřejného bruslení a řídit se jimi.
V prostoru areálu kluziště je přísně zakázáno:
→ vstupovat na ledovou plochu bez bruslí
→ sedět na mantinelech a zábradlích, přelézat mantinely
→ jezdit v protisměru, tvořit šneky a honičky
→ vstupovat na ledovou plochu s jídlem a pitím
→ kouřit a používat otevřený oheň v celém areálu, včetně sociálního zázemí a šaten
→ odhazovat odpadky, mimo místa k tomu určená
→ vstupovat na led s hokejkou, či jinými pro bruslaře nebezpečnými předměty
→ házet sněhové koule, pískat a ohrožovat ostatní návštěvníky jiným nedbalým chováním
→ chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky závadného chování
→ vstupovat do prostor, které nejsou určeny pro veřejnost
(například prostor technického zázemí, za budovu šaten, za ledovou plochu atp.)
→ pohybovat se v areálu jinde, než na vyhrazených cestách
→ donášet hořlaviny, výbušniny, zbraně, alkohol, drogy, jedy a jiné nebezpečné předměty a látky
→ přemisťovat a poškozovat vnitřní zařízení a vybavení
→ manipulovat s rozvody vody, elektřiny a ostatním zařízením
Změnu směru bruslení organizují pouze pořadatelé veřejného bruslení, a to písknutím a zvoláním
„ Změna směru“.
Vstup do areálu kluziště je přísně zakázán osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování
je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
Návštěvníci a nájemníci, zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně
na hladkých, mokrých a namrzlých plochách, a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům.
Návštěvník a nájemník je povinen každou způsobenou, či zjištěnou závadu ihned ohlásit zaměstnanci areálu.
Správa kluziště si vyhrazuje právo na vyloučení bruslaře (návštěvníka kluziště) z veřejného bruslení, případně i z areálu kluziště, v případě
porušení provozního řádu kluziště. Toto vyloučení provádí hlavní pořadatel, jeho zástupce, nebo službu konající strojník, bez nároku
na vrácení vstupného. Neopustí-li v takovém případě vykázaný návštěvník areál, jsou jej pracovníci areálu oprávněni vyvést,
popř. požádat o zakročení Městskou policii a Policii ČR.
Pro poskytnutí první pomoci při úrazech a nevolnostech je určeno viditelně označené místo první pomoci. První pomoc je poskytována
zdarma. Za zajištění první pomoci v prostorách kluziště při veřejném bruslení a případné přivolání lékařské pomoci, odpovídají pořadatelé
veřejného bruslení a službu konající strojník. Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením
tohoto návštěvního řádu, nenese provozovatel odpovědnost.
Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení sportovního areálu tak, aby se zabránilo poškozování či rozkrádání,
což je trestné dle předpisů o ochraně státního a soukromého majetku.
Za odložené věci mimo šatnu, správa kluziště neručí.

Veřejné bruslení končí na výzvu pořadatele. Bruslaři jsou povinni neprodleně opustit ledovou plochu
na výzvu pořadatele, ukončujícího veřejné bruslení.
Po skončení doby vyhrazené pro veřejné bruslení a uplynutí doby nutné pro přezutí jsou návštěvníci
kluziště povinni neprodleně opustit areál kluziště.
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