
 
 
PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ  

 

• Vstupem do prostor Zimního stadionu Benešov (dále jen ZS) návštěvník souhlasí s ustanoveními 

tohoto Provozního řádu a zavazuje se jej dodržovat.  

• Termíny veřejného bruslení jsou uvedeny ve vývěsce v hale ZS, ve vývěsce na Masarykově náměstí 

Benešov, na facebookovém profilu @mszbenesov a na internetové adrese www.mszbenesov.cz 

• Správa ZS může z technických důvodů změnit začátek bruslení, nebo zrušit bruslení v celém rozsahu. 

• Vstupovat do veřejných prostor ZS je možné pouze přes určený vchod (pokladnu), po zaplacení 

vstupného. Provoz pokladny pro veřejné bruslení je zahájen vždy 30 minut před zahájením bruslení a 

je ukončen 15 minut před ukončením akce. Na pokladně veřejného bruslení má návštěvník možnost 

zakoupit následující služby – vstupné, půjčovné bruslí, půjčovné ochranné pomůcky (helma), broušení 

bruslí. Zakoupenou vstupenkou je nutno se na požádání prokázat.  

• V době veřejného bruslení je vstup povolen pouze na ledovou plochu, do prostoru šaten veřejného 

bruslení a do prostoru hráčských lavic (střídačky, trestná lavice). Vstup do dalších prostorů je zakázán. 

Vstup, pohyb po ledové ploše a veškerá sportovní činnost každého návštěvníka je na jeho vlastní 

nebezpečí. 

• Vstup na ledovou plochu je povolen pouze v bruslích.  

• Při úpravě ledové plochy rolbou je vstup na ledovou plochu přísně zakázán.  

• Bruslící jsou povinni dbát příkazů pořadatelů a zaměstnanců ZS, kteří jsou viditelně označeni páskou 

pořadatel.  

• Jsou zakázány jakékoliv hry na ledové ploše, včetně používání hokejek a puků. Bruslící jsou povinni být 

ohleduplní ke starším občanům a malým dětem.  

• Je přísný zákaz konzumace nápojů a potravin na ledové ploše.  

• Je zakázáno vstupovat na ledovou plochu pod vlivem alkoholu a návykových látek. V případě podezření 

může pracovník ZS vykázat podezřelou osobu z ledové plochy.  

• Z bezpečnostních důvodů je nutno při bruslení používat vhodné rukavice, které zakrývají zápěstí. Bez 

vhodných rukavic je přístup na ledovou plochu zakázán.  

• Poranění a úrazy se hlásí na pokladně veřejného bruslení, nebo u vedení haly. Zde je možné ošetření 

nebo přivolání lékařské pomoci.  

• Při krizových situacích se návštěvníci řídí pokyny vedoucího ZS nebo strojníků.  

• Provozovatel ZS neodpovídá za škody vzniklé uživateli v průběhu užívání prostor. Takto vzniklé škody na 
majetku i zdraví je uživatel povinen hradit vlastními prostředky. Tento provozní řád je závazný pro 
všechny uživatele a návštěvníky a nabývá platnosti dnem vyhlášení. Při porušení pravidel provozního 
řádu budou vyvozena patřičná opatření. 

• Provozovatel si vyhrazuje právo na vyloučení bruslaře (návštěvníka) z veřejného bruslení, případně i z 
areálu, v případě porušení tohoto provozního řádu. Toto vyloučení provede odpovědný zaměstnanec.  
Neopustí-li vykázaný návštěvník areál, jsou jej pořadatelé oprávněni vyvést. V krajním případě může 
takové osobě organizátor zakázat trvale vstup do areálu zimního stadionu. 

• Za odložené věci, či případnou ztrátu se neručí 

 

 

V Benešově dne 2.1.2020 

http://www.mszbenesov.cz/

