PROVOZNÍ ŘÁD – ZIM NÍ STADION SK ČERNOŠICE

Provozní řád slouží k dodržování platných předpisů o zajištění pořádku,
bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků zimního stadionu. Návštěvníci jsou
povinni v době provozu ZS provozní řád bezpodmínečně dodržovat.
Článek č. 1
Vstup do prostor ZS

3.3 Uživatelé a návštěvníci jsou povinni dodržovat

pořádek ve všech prostorách ZS.

1.1 Vstup do prostor ZS je povolen veřejnosti a všem
dalším uživatelům v době provozu, na zakoupenou
vstupenku, platnou na pořádanou akci

3.4 Přísně se zakazuje házení různých předmětů na
ledovou plochu.

1.2 Provoz ZS je vyhrazen pro tréninky, sportovní
utkání, bruslení veřejnosti, sportovní nebo kulturní
akce. Doba provozu je veřejnosti oznamována na
vývěsce ZS.

3.5 Vodění psů nebo jiných zvířat do prostoru ZS není
dovoleno.

1.3 Prodej vstupenek se provádí u pokladny ZS.
Za zatracené nebo nepoužité vstupenky se náhrada
neposkytuje.

3.7 Bruslící veřejnost má k dispozici jednu šatnu na obuv,
kterou obsluhují zaměstnanci ZS. Za věci uložené
mimo šatnu vedení ZS neručí.

1.4 Dětem mladším 10-ti let je do prostoru ZS mimo
dobu veřejného bruslení pro děti, povolen pouze
za doprovodu dospělé osoby.

3.8 Pro sportovce v době tréninků nebo utkání jsou
přidělovány šatny po dohodě se správou ZS. Za věci
Odložené v šatně ZS neručí. Cenné věci je možno
uložit v bezpečnostních schránkách ZS.

1.5 Návštěvníci ZS jsou povinni se podrobit příkazům
pořadatelů.

Článek č. 2
Vyloučení ze vstupu do prostorů ZS
2.1 Ze vstupu do ZS se vylučují osoby v podnapilém
stavu.
2.2 Dále je zakázán vstup osobám na jízdních kolech a
motocyklech i vstup osob s předměty ohrožující
bezpečnost návštěvníků ZS.
2.3 Taktéž budou vyloučeni ze vstupu na ZS ty osoby
Které ruší pořádek, ohrožují zdraví sportovců či
návštěvníků ZS a které se nesportovně chovají.
2.4 Vyloučeni budou rovněž osoby, které poškozují nebo
manipulují s technickým zařízením ZS.

Článek č. 3
Provozní pokyny

3.6 První pomoc se poskytuje v označené prostoru ZS.

3.9 Doba bruslení pro veřejnost je předem vymezena. Po
ohlášení ukončení bruslení musí bruslící veřejnost
uvolnit ledovou plochu, přezout se a opustit prostory ZS.
3.10 Při bruslení veřejnosti je nutno na ledové ploše jezdit
ukázněně, přiměřenou rychlostí, neohrožovat bruslící.
Všechny hry jsou při veřejném bruslení zakázány,
Bruslící musí mít rukavice, děti mají mít ochrannou
přilbu. Na ledovou plochu je vstup povolen pouze
určenými vchody, nikoliv přelézáním hrazení.
3.11 Bruslící veřejnost bruslí na vlastní nebezpečí.
3.12 Nalezené předměty se odevzdávají u pokladny nebo
pořadateli, který zajistí jejich úschovu.
3.13 V prostorách ZS je zakázáno kouření.
3.14 Návštěvníkům ZS se zakazuje vstup na místa

označená – Vstup zakázán

3.1 každý návštěvník je povinen šetřit zařízení ZS, které
je majetkem SK Černošice.
3.2 Návštěvníci všech sportovních a společenských akcí
musí ukázněně postupovat na svá místa a urychleně
Je opouštět. Zakazuje se shromažďování u vchodů.

3.15 Na osoby, které poškozují zařízení ZS nebo ohrožují
ohrožují zdraví spolunávštěvníků ZS, jsou ostatní
návštěvníci povinni upozornit provozovatele nebo
pořadatele.
3.16 Za poškozování majetku ZS bude od pachatele
požadována náhrada v plné výši.
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