Provozní řád Kluziště Planá nad Lužnicí
I.

Základní ustanovení

a) Vstupem do areálu kluziště každý návštěvník souhlasí s ustanovením tohoto
provozního řádu, který slouží k dodržování platných předpisů k ochraně zdraví
a bezpečnosti, a zavazuje se jej dodržovat.
b) Vstup do areálu kluziště je možný pouze v provozní době a to přes hlavní
vchod.
c) Všichni návštěvníci kluziště jsou povinni řídit se pokyny službu konajícího
správce areálu (označen oranžovou vestou).
d) Každý návštěvník vstupuje do areálu kluziště na vlastní nebezpečí.
Provozovatel neručí za odložené věci návštěvníků.
e) Službu konající správce areálu je oprávněn kdykoliv uzavřít ledovou plochu
kluziště na nezbytně nutnou dobu, zejména pro technických servis ledové
plochy.
II.

Zákazy a povinnosti návštěvníků

V celém areálu kluziště je přísně zakázáno:
a) Vstup ne ledovou plochu bez bruslí (výjimku tvoří doprovod dítěte, tj. jedna
osoba, která učí bruslit dítě mladší 10 let, doporučujeme užití ochranné přilby
pro děti).
b) Sezení na mantinelech a jejich přelézání.
c) Vstup na ledovou plochu s jídlem a pitím.
d) Kouření a konzumace alkoholických nápojů v celém areálu kluziště.
e) Vstup se psy a jinými zvířaty.
f) Vstup do prostorů, které nejsou určeny veřejnosti.
g) Vstup pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.
h) Poškozování vybavení areálu kluziště a ledové plochy.
V době veřejného bruslení je přísně zakázáno:
a) Vstup na ledovou plochu bez rukavic
b) Tvoření šneků a honiček, jízda v protisměru, házení sněhových koulí aj.
c) Vstupovat na ledovou plochu s hokejkami, či jiným, pro ostatní nebezpečným
vybavením a předměty.
d) Ohrožování ostatních návštěvníků nedbalým a nebezpečným chováním,
chováním proti zásadám služného chování, hygienicky závadným chováním.
e) Vstupování na ledovou plochu v době technické úpravy ledu.
f) Naklánět se přes mantinely době pohybu rolby na ledové ploše a pohybovat
se u vjezdových a výjezdových vrat z ledové plochy.

Povinnosti:
a) Návštěvník je povinen každou způsobenou, či zjištěnou závadu ihned ohlásit
službu konajícímu správci.
b) Správce je oprávněn vyloučit bruslaře z areálu kluziště v případě porušení
tohoto provozního řádu a to bez nároku na náhradu. Neopustí-li vykázaný
návštěvník areál kluziště, je službu konající správce oprávněn jej vyvést, popř.
požádat o součinnost Městskou policii či Policii ČR.
c) Návštěvník je povinen řídit se pokyny správce, včetně pokynů z rozhlasového
zařízení kluziště.

III.
Škody a ztráty
a) Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
b) Předměty nalezené v areálu kluziště předá nálezce správci kluziště, který je
předá na služebnu Městské policie Planá nad Lužnicí.
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IV.
První pomoc, úrazy
Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba
ihned přivolat správce, který zajistí přivolání RZP.
Za zajištění přivolání RZP v areálu kluziště odpovídá službu konající správce.
Každý úraz bude zapsán do Knihy úrazů u službu konajícího správce.
Za poranění s úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností
nebo nedodržením tohoto provozního řádu, nenese provozovatel
odpovědnost.
Lékárnička se nachází u službu konajícího správce.

V.

Důležitá telefonní čísla

Zdravotnická záchranná služba – 155
Hasiči – 150
Policie – 158
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