PROVOZNÍ ŘÁD UMĚLÉHO KLUZIŠTĚ
platný od 26.11. 2021

1.

Vstupem do areálu kluziště návštěvník souhlasí s ustanoveními tohoto
provozního řádu a zavazuje se jej dodržovat.

2.

Prostory sportovního areálu jsou monitorovány kamerovým systémem.

3.

Návštěvník souhlasí s tím, že využívá kluziště na vlastní nebezpečí.

4.

Povinnosti návštěvníka:
• Používat kluziště jen během provozní doby.
• Vstupovat na plochu jen s bruslemi! (Vztahuje se i na doprovod dětí.)
• Respektovat maximální počet 40 osob na ploše.
• Bruslaři mladší 7 let musí být pod dozorem osoby starší 18 let.
Malým bruslařům doporučujeme použití přilby a případně
i rukavic.
• Dbát osobní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních bruslařů.
• Jsou povinni dodržovat pořádek na kluzišti a v jeho blízkém okolí.
• Je zakázáno sezení na mantinelech a přelézání mantinelů.
• Je zakázáno vstup na plochu s jídlem, pitím nebo nebezpečnými
předměty.
• Je zakázáno jakkoli ničit kluziště a jeho zařízení.
• Návštěvníci kluziště dbají pokynů obsluhy kluziště vykonávající dozor
u plochy. V případě neuposlechnutí pokynu budou návštěvníci
vykázáni.
• Hrát pouze s florbalovým míčkem a florbalovou hokejkou.

5.

Na umělém kluzišti a v jeho blízkém okolí je přísný zákaz kouření
a manipulace s otevřeným ohněm.

6.

Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé uživateli v průběhu užívání
kluziště. Takto vzniklé škody na majetku i zdraví je uživatel povinen hradit
vlastními prostředky.

7.

Do prostoru umělého kluziště je zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty.

8.

Ze vstupu na umělé kluziště se vylučují všechny osoby, které jsou
v podnapilém stavu, nebo pod vlivem omamných látek.

9.

Za poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržením
provozního řádu, nenese provozovatel umělého kluziště žádnou
odpovědnost.

10. V případě zranění bude poskytnuta první pomoc u obsluhy kluziště.
11. Pořadatel bruslení neručí za odložené věci návštěvníků v blízkém okolí
kluziště.
12. V době úpravy bruslící plochy čistícím strojem je vstup na plochu přísně
zakázán.
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