pRovozNí ŘÁo rluzlšrĚ osrnnvlce
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Vsiupem do aíeálu kluziště návštěvník souhlasi s ustanovenimi tohoto provozního řádu a zavazuje
se jej dodržovat.

2, Vsiup do

prostoru areálu kluziště je možný pouze přes hIavní vchod. Provoz kluzištéa doba
bruslenije stanovena dle pokynů provozovatele a dle klimatických podminek, lnformace o zahájení
či ukončeníproYozu kluziště bude vždy uvedeno předem na internetov,ých stránkách obce:
WWW.obec-ostíavace.cz

3,

V prostoru areálu kluziště je přísně zakááno;
vstup na ledovou plochu bez brusli (\^Jiimku tvoří doprovod dítěte. tj, jedna osoba, Kerá učí
bruslit dítě, mladšídeseti |et)
sezenína mantinelech
manipulace a dženi se sítíohraňujícíviceúčelovéhřiště
tvořeníšnekúa honiček, jízda v protisméru
vstup na ledovou plochu sjídlem a pitím
kouření na ledové ploše a V uzavřených prostorách
odhazování odpadků (včetnécigarďov,ých nedopalků) mimo mista k tomu určená
házenísněhovýchkoulí
ohrožováni o§tatních návštěvníkúkluziště jiným nedbalým chováním
chovat se protizásadám slušného,bezpečnéhoa hygienicky nezávadného chování.
vstup do prostoíú, které nejsou určeny pro veřejnost (např. Vstupovat do iechnického zázemí
kluziště)
pohybovat se V areálu jinde než na vyhrazených cestách
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4.

5.
6,
7.

Vstup na led s hoke.ikou - dle pokynú spíávce ( dozoru

)

Návšiěvníci areálu kluziště jsou povinni dbát pokynú pořadatelů veřejného brusleni a řídit se jimi.

Détido 12letjsou povinny mít přivstupu na ledovou plochu ochranou helmu,
Vstup do areálu kluziště je přísně zakázán osobám pod vlivem alkoho|u či jiných návykovlich látek,
Vslup do areálu můžebýt odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost
a čislolu areálu a jejichž chováni je v rozporu s mravnimi a společenskými zásadami,

8,

Návštévnici a nájemnici, zejména osoby staršínebo s omezenými télesnými schopnostmi, se musí
ve vlas|nim zá.imu pohybovai opatmé na hladkých moknich a namrzlých plochách a tim se

vyvarovat uklouznutí a zpúsobeni úrazu sobě či ostatnim návštěvnikům, Návštěvnik a nájemnik je
povinen každou zpúsobenou, či ziišlénou závadu ihned ohlásit zaměstnanci areálu.

9.

Veřejné bruslení končína v,ízvu pořadatele_ Bruslaň jsou povinni neprodleně opustit ledovou plochu
na výzvu pořadatele, ukončujícíhoveřejné bruslení.

10. Po skončenídoby vyhEzené pío veňejné bruslení a uplynutí doby nutné pro přezutí jsou náv§ěvníci

kluziště povinni neprodleně opustit a€ál

1

1.

kluziště.

správa klužštěsi vyhrazuje právo ná Wloučeníbruslaře (náVštěVníka kluziště) z véřejného bruslení,
případnéi z areálu kluziště, V případě porušeníprovozního řádu kluziště. Toio wlouěení provádí
hlavni pořadatel, jeho zástupce, nebo službu konajlci zaméstnanec, Neopustili v takovém připadě
jej pracovníci areálu opávněni vyvést, popř. požádat o zakročení

vykázaný návštévníkareál,
Policii ČR,

'sou

12, Škodya áráty:

.
.
.

.
.

Každý návštěvník je povinen uhíadit áráty a škody jim způsobené,
Provozovatel neruěíza árátu či poškození věcí návštěvníkú.
Návštévníci jsou povinni hradit škody nebo áráty, Keé byly jejich vinou zcela nebo óstečně
způsobeny na vybavení kluzišlě nebo na majetku třetích osob.
Doporučujeme si nebrai na k|Uziště cenné věci a většíobnosy peněz.
Př6dmáy nalezené v objeKu areálu je nálezce povinEn odeyzdat službě konaiícl dozor ngbo
v pokladně, kde bude proveden ápis do knihy nálezů.

13. Prvni pomoc, úrazy:

.
.
.
.
.
.

Pro poskytování prvnl pomoci při úrazech, poranénich a nevolnostije třeba pňvolat ihned
zdíavotnídozor.
za zajištění pňvoláni lékař§ké pomociv prostorách kluziště pň veřejném bruslení odpovídá
službu konajlcí dozor.
Úraz bude zapsán do Knihy úrazú(u dozoru kluziště),
za poíanénla úíay,které si návštěvník aíeálu zpúsobívlastnl neopatmostí nebo
nedodžením tohoto návšiěvního řádu, nenese provozovatel odpovědnost.
Pň jakémkoliv poranění ó nevolnosti poádá postižený o pomoc ostatní návštěvníky, kteří
pňvolaji přísl. pracovnlky kluzištéa pomohou pň poskytování prvni pomoci.
Lékámička se nacházi u dozoru konajlclho Elužbu.

14. Všeobecná ustanovení

Návštévníci .isou povinni používat veškerá zařízenía vybavenl sportovního areálu tak, aby se
zabránilo poškozování či rozkrádání, což je treEtné dle předpisú o ochraně stáního a soukromého
majetku.

DI]LEŽTÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Rychlá záchranná služba (s lékařem) - 155 - ohíoženi života; Hasiči - í5o; Policie ČR -

í56

Tento píovozní řád sóválila rada obce konané dne 18.0'1.2016
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