Technické služby města Mostu a.s.
společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 771

Návštěvní řád veřejného bruslení
Zimní stadion Most
1. Bruslení pro veřejnost probíhá na Zimním stadionu v Mostě v období září-březen.
Termíny a časy veřejného bruslení jsou uvedeny na rozvrhu ledové plochy zimního stadionu,
Nástěnka před zimním stadionem, ve vstupní hale, internetová adresa www.tsmost.cz – odkaz
na zimní stadion, rozvrh ledové plochy.
2. Vedoucí zimního stadionu může z technických důvodů změnit začátek veřejného bruslení nebo
ho zrušit v celém rozsahu.
3. V době veřejného bruslení je vstup povolen pouze do vstupní haly zimního stadionu, haly
s ledovou plochou, bufetu, restaurace. Vstup do dalších prostor je přísně zakázán.
4. Vstup do haly s ledovou plochou je povolen pouze s platnou vstupenkou bruslícím a doprovodu.
6. Prodej vstupenek na veřejné bruslení se provádí u vstupu do zimního stadionu.
5. Zakoupenou vstupenkou jsou bruslící nebo doprovod na požádání pořadatelů se prokázat.
6. Návštěvníci veřejného bruslení mají možnost úschovy osobních věcí v šatně pro veřejnost.
Poplatek za šatnu je v ceně vstupného. Za ztrátu osobních věcí uložených na jiném místě nenese
provozovatel zodpovědnost.
7. Broušení bruslí probíhá v brusírně u ledové plochy v době veřejného bruslení. Úhrada platby za
broušení se provádí u obsluhy brusírny, která vystaví doklad o broušení bruslí.
8. Při úpravě ledové plochy je vstup na ledovou plochu přísně zakázán, dále při ukončení bruslení
jsou bruslící povinni co nejdříve opustit ledovou plochu.
9. Návštěvníci a bruslící jsou povinni dbát příkazů pořadatelů označených vestou pořadatel a
zaměstnanců zimního stadionu.
10. Na ledové ploše jsou zakázány jakékoli hry, používání hokejek, puků. Bruslící jsou povinni být
mezi sebou ohleduplní, nestrkat do sebe, nepodrážet, dodržovat směr bruslení, zvláště pak ke
starším lidem a dětem.
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11. Z bezpečnostních důvodů je nutné při bruslení používat na rukou vhodné rukavice a tak
předcházet případným zraněním, dále doporučujeme bruslícím používat ochranné přilby –
helmy zvláště u dětí do 15-ti let.
12. Pro začínající bruslaře, malé děti s doprovodem je na ledě vymezen prostor, který slouží
výhradně k nácviku bruslení. V tomto prostoru platí stejné pravidla jako v bodu 10.
13. Je přísný zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů v prostorách vstupní haly a haly
s ledovou plochou zimního stadionu.
14. Zranění a úrazy se hlásí pořadateli, zaměstnancům zimního stadionu, na vrátnici ZS
s označením první pomoci.
15. Při krizových situacích se řídí návštěvníci ZS pokyny zaměstnanců ZS.
16. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé uživateli v průběhu užívání prostor. Takto vzniklé
škody na majetku a zdraví je uživatel povinen hradit vlastními prostředky.
17. Veřejné bruslení je uskutečňované na vlastní nebezpečí.
18. Návštěvní řád veřejného bruslení je platným dodatkem k provoznímu řádu zimního stadionu.

V Mostě dne 19.1.2012
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