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PROVOZNÍ ŘÁD 

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ 

Zimní stadion Kolín 

Všeobecná ustanovení: 

- Provozní řád slouží k ochraně zdraví, bezpečnosti a dobré pohody návštěvníků. 

- Provoz pokladny pro veřejné bruslení je zahájen vždy 30 minut před zahájením 

bruslení a je ukončen 15 minut před ukončením akce. 

- Každý návštěvník se k jeho dodržování zavazuje vstupem do areálu a uhrazením 

vstupného. 

- Používání sportovního areálu je možné pouze v provozních hodinách pro veřejnost a 

po uhrazení vstupného. 

- Vstup je povolen jen na vlastní nebezpečí. 

- Dětem do 10 let je vstup povolen pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo osoby 

starší 18 let, která za ně zodpovídá. 

- Je zakázán vstup se psy. 

- Provozovatel neručí za odložené věci v areálu, za zaparkovaná vozidla na parkovišti a 

před areálem a za odložená jízdní kola návštěvníků. 

V případě nerespektování tohoto provozního řádu je personál oprávněn odepřít 

návštěvníkovi vstup nebo ho vykázat z areálu a to i osobám nerespektujících mravní a 

společenské zásady slušného chování bez nároku na vrácení vstupného. V případě nutnosti 

bude přivolána policie. Celá záležitost může být řešena jako přestupek se všemi důsledky. 
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Bruslařská plocha: 

1. Vstup na ledovou plochu je možný pouze v bruslích, které si návštěvníci obují na 

určeném místě. 

2. Při bruslení je zakázáno používání hokejových holí, puků, dále se na ledové ploše 

nesmějí konzumovat potraviny, nesmí se kouřit, odhazovat nečistoty na led, vnášet 

předměty, které mohou ohrozit či zranit ostatní návštěvníky. 

3. Bruslí se v jednom směru (proti směru hodinových ručiček, pokud provozovatel neurčí 

jinak), dokola mantinelu. 

4. Při provádění údržby ledové plochy jsou návštěvníci povinni led opustit a nesmí se 

opírat o mantinely. 

5. Vrátit se na ledovou plochu po údržbě je povoleno pouze na pokyn obsluhujícího 

personálu. 

6. Na ledové ploše je zakázáno ohrožovat ostatní návštěvníky i sebe rychlou 

bezohlednou jízdou, narážet a strkat do ostatních a kličkovat mezi ostatními. 

7. Návštěvníci jsou povinni používat rukavice a doporučuje se používání ochranných 

přileb. 

8. Pro začátečníky je vyhrazená část kluziště, kde je možné využívat hrazdičky k výuce. 

9. Kapacita návštěvníků veřejného bruslení je maximálně 500 osob, a to včetně 

doprovodu.  

V případě naplnění kapacity osob je personál oprávněn zastavit prodej vstupenek. 

Závěrečná ustanovení: 

Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky. Pokud návštěvník způsobí jinému 

návštěvníku újmu na zdraví nebo škodu na majetku nerespektováním řádu, nese za své 

jednání plnou odpovědnost. Za nezletilé nesou odpovědnost jejich zákonní zástupci. Za 

poranění a úrazy, které si návštěvníci způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržováním 

tohoto řádu, nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Doklad o zaplaceném vstupném 

musí mít návštěvník při sobě pro případ kontroly. 

 


