PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
ROUCHOVANY – PROVOZ KLUZIŠTĚ
Tento provozní řád slouží k dodržování předpisů příslušných orgánů a provozovatele zařízení, k zajišťování pořádku,
bezpečnosti i ochrany zdraví návštěvníků kluziště Rouchovany.

I.

VSTUP DO PROSTOR KLUZIŠTĚ

1. Vstup do prostor kluziště je povolen veřejnosti a všem dalším uživatelům pouze v době provozu, a to na zakoupenou
platnou vstupenku nebo po domluvě s obsluhou kluziště.
2. Provoz kluziště je vyhrazen pro tréninky, sportovní utkání, bruslení veřejnosti a pro různé společenské akce. Doba
provozu je veřejnosti oznámena na internetových stránkách www.rouchovany.cz a v informačních tabulích na
kluzišti.
3. Ceny vstupného na jednotlivé akce kluziště jsou stanoveny platnými cenovými předpisy. Za ztracené nebo poškozené
vstupenky se náhrada neposkytuje.
4. Dětem mladším 10 roků je do prostor kluziště samostatný vstup zakázán. Vstup je povolen pouze v doprovodu
dospělé osoby.

II.

VYLOUČENÍ ZE VSTUPU DO PROSTOR KLUZIŠTĚ

1. Ze vstupu na kluziště se vylučují všechny osoby, které jsou podnapilé nebo opilé.
2. Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm i s předměty, které ohrožují bezpečnost návštěvníků kluziště a majetek
kluziště.
3. Vyloučeny z prostor kluziště budou osoby, které prokazatelně ruší pořádek, ohrožují zdraví sportovců nebo ostatních
návštěvníků. Vyloučeny budou i osoby za nesportovní chování.
4. Vyloučeny z prostor kluziště budou osoby, které porušují zákaz kouření na kluzišti a tento provozní řád.
5. Vyloučeny budou rovněž osoby, které ničí nebo manipulují s technickým zařízením a vybavením kluziště.

III.

PROVOZNÍ POKYNY

1. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení kluziště, neplýtvat vodou a elektrickou energií.
2. Po ukončení sportovních či společenských akcí je potřeba neprodleně opouštět prostory kluziště. Zakazuje se
shromažďování u vchodů na kluziště.
3. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni dodržovat pořádek ve všech prostorách kluziště a dodržovat další pokyny
provozovatele a pořadatele.
4. Uživatelé i návštěvníci kluziště jsou povinni nahradit případné škody a ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na
zařízení kluziště nebo majetku ostatních návštěvníků.
5. Přísně se ZAKAZUJE házení předmětů na ledovou plochu.
6. Vodění psů nebo jiných zvířat a vstup s jízdním kolem do prostor kluziště není dovolen.
7. První pomoc se poskytuje v označeném prostoru kluziště (ohlašovna u ledařů).
8. Pro sportovce v době tréninku jsou přidělovány šatny po dohodě s vedoucím kluziště či ledařem.
9. Zakazuje vstupovat na ledovou plochu bez bruslí.
10. Zakazuje se veřejnosti, hráčům, rozhodčím a trenérům vstupovat na led po dobu její úpravy.
11. Nalezené předměty se odevzdávají ve vrátnici nebo ledařů.
12. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, jakož i pokynů
odpovědných zaměstnanců, nenese pořadatel žádnou odpovědnost.
13. Ve všech prostorách kluziště je přísný zákaz kouření.
14. Při sportovní a kulturních akcích provádí vybírání vstupného pořádající organizace. Ta také zodpovídá za
pořadatelskou a bezpečnostní službu během akce.
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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
NA VÍCEÚČELOVÉM HŘIŠTI ROUCHOVANY – KLUZIŠTĚ
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Vstup do prostor kluziště v Rouchovanech je povolen pouze s platnou vstupenkou.
Provozní doba bruslení veřejnosti je uvedena na internetových stránkách, na programových
plakátech, ve vývěskách na vrátnici kluziště.
Vstupem do prostor kluziště se návštěvník zavazuje dodržovat provozní řád kluziště a
pokyny pracovníků kluziště.
Z prostor kluziště bude vykázán pořadateli návštěvník pod vlivem alkoholu či jiných
omamných látek, návštěvník, který se neřídí pokyny zaměstnanců kluziště a který přes
napomenutí nedodržuje provozní řád kluziště. Dále pak návštěvník, který ohrožuje zdraví a
majetek ostatních návštěvníků a majetek kluziště.
V případě úrazu, nevolnosti nebo poranění je třeba přivolat zdravotní dozor, pořadatele,
ledaře (ohlašovna ve vrátnici či u ledařů).
Bruslení veřejnosti je na vlastní nebezpečí účastníků.
Děti do 10 roků mají povolen vstup na kluziště jen v doprovodu rodičů či dospělé osoby.
Vstup na ledovou plochu je povolen pouze v bruslích.
Za oděv, obuv a jiné věci odložené mimo úschovnu kluziště neručí.

Desatero návštěvníka bruslení veřejnosti
Vstup na kluziště bez rukavic je zakázán.
Nenosím s sebou na ledovou plochu hokejku, puk a podobné předměty, které by mohly
ostatním bruslařům způsobit zranění.
3. Ke vstupu na ledovou plochu použiji k tomu určená dvířka a nepřeskakuji mantinely. Mohl
bych způsobit pád jiného bruslaře nebo jej bruslí zranit.
4. Na ledové ploše se nehoním s ostatními bruslaři a neohrožuji svojí jízdou další návštěvníky.
5. Zbytečně nepolehávám na ledě a po ostatních nic neházím.
6. Dodržuji pořadateli přikázaný směr jízdy a ostatní pokyny.
7. Na ledovou plochu vstupuji pouze v bruslích.
8. Neničím cizí majetek, ani jej neznečišťuji např. pliváním, odhazováním odpadků apod.
9. Při odchodu s sebou odnáším vše, co jsem si na kluziště přinesl. Odpadky patří do koše a ne
pod lavičky.
10. Do prostor kluziště, šaten, sprch a sociálního zařízení nesmím nosit skleněné láhve a ostré
předměty.
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SMĚRNICE PRONÁJMU LEDOVÉ PLOCHY
na kluzišti v Rouchovanech
I.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Ledová plocha se pronajímá soukromým i právnickým osobám v době provozu kluziště.
2. Oprávněná osoba pro poskytování termínů na pronájem ledové plochy je Miroslav Horký.
3. Začátek a konec pronájmu se řídí zveřejněným hodinovým rozpisem. Tyto stanovené časy určují, kdy uživatel smí
nejdříve vstoupit na ledovou plochu, dobu využití a dobu, kdy musí uživatel opustit ledovou plochu.
4. Hodinový rozpis je sestaven nejpozději v pátek pro následující týden a je k dispozici na informační tabuli u vrátnice
kluziště a na www.rouchovany.cz.
5. Přísný zákaz vstupu na ledovou plochu v době úpravy ledu. Při porušení zákazu nebude ledová plocha upravena.
6. K jednomu pronájmu je automaticky k dispozici jedna šatna s využitím sprch. V případě volné kapacity šaten je
možno dohodnout využití i více šaten.
7. Šatna a sprchy jsou k dispozici 30 minut před začátkem pronájmu ledové plochy, pokud nebylo dohodnuto jinak.
Opustit šatnu a sprchy je nutné nejpozději 30 minut po skončení pronajatých hodin ledu, pokud nebylo dohodnuto
jinak. Šatnu udržuje uživatel v čistotě a pořádku, při odchodu ze šatny po sobě vždy uklidí.
8. Klíč od šatny si dobře uschovejte. Nenechávejte v šatně nebo na hale své osobní doklady nebo cennosti. Vaše osobní
věci odkládáte v šatně na svou vlastní zodpovědnost. Za vaše odložené věci neručíme.
9. Uživatel musí dodržovat provozní řád kluziště a ostatní nařízení a řády kluziště, bude dbát na pořádek a nebude
úmyslně znečišťovat prostory sportovního zařízení a bude dbát na šetrné zacházení s vybavením.
10. Pořadatelskou a zdravotní službu si uživatel zajistí na vlastní náklady.
II.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Částku za pronájem ledové plochy uhradí uživatel v plné výši dle rozpisu ledové plochy a platného ceníku nejpozději
při převzetí klíče od šatny, pokud nebylo dohodnuto jinak.
2. Ceny za pronájem ledové plochy se řídí aktuálním ceníkem služeb kluziště.
3. Do ceny za pronájem ledové plochy je zahrnuta spotřeba energií včetně využití šaten a sprch.
4. Za využití šaten a sprch zaplatí uživatel na vrátnici či u ledařů vratnou zálohu vy výši 200,- Kč pokud nebylo
dohodnuto jinak. Tato záloha je uživateli vrácena po předání šatny a sprchy v původním stavu a předložení dokladu
5. o zaplacení zálohy.
III.

REZERVACE A VYPOVĚZENÍ

Objednávky na pronájem ledové plochy se přijímají průběžně.
Ledovou plochu si uživatel může rezervovat na tel. čísle 603 252 205 nebo emailem kluzisterouchovany@gmail.com
Sjednané hodiny může uživatel vypovědět pouze po dohodě s vedoucím kluziště.
Sjednané hodiny může uživatel vypovědět nejpozději 3 pracovní dny před samotným pronájem. V případě zrušení
rezervace méně jak 3 dny předem, je správce kluziště oprávněn udělit finanční postih.
5. Provozovatel kluziště může sjednané hodiny vypovědět bez udání důvodu. Zájemci pak budou v rámci možností
nabídnuté jiné hodiny.
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Ceník kluziště na sezónu 2019
Veřejné bruslení
Dospělá osoba 40,- Kč
Děti a mládež do 15 let 10,- Kč

Bruslení rodiče s dětmi (předškolní věk)
Dospělá osoba 40,- Kč dítě zdarma
Bruslení je určeno pro nejmenší děti, které se učí bruslit v doprovodu dospělé osoby.

Cena ledu
Po - Pá: 07:00 – 16:30 hod. a 19:30 - 21:00 hod.
So – Ne – státní svátky: 07:00 - 21:00 hod.
1 hodina pronájmu včetně úpravy ledu a kabiny – 1.400,- Kč

Cena ledu pro školy
Po - Pá: 07:00 – 15:00 hod. 1 hodina pronájmu včetně úpravy ledu a kabiny – 600,- Kč

•
•
•
•
•
•

cena za pronájem delší časové jednotky se získá vynásobením času sazbou
po každé tréninkové či hrací jednotce následuje vždy úprava ledu
ceny jsou stanoveny jako smluvní
při objednávce většího počtu hodin v jeden den je možno získat množstevní slevu
více informací o cenách a službách na kluzišti získáte u kontaktní osoby
v emailové objednávce vždy uvádějte váš telefonní kontakt!!!
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