Provozní řád kluziště Rajhrad
1. Majitelem a provozovatelem mobilního kluziště je Město Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad,
majitelem tenisového areálu, na kterém je kluziště umístěno, je Sokol Rajhrad, Masarykova 305, Rajhrad.
2. Vstup do areálu je povolen pouze obyvatelům Rajhradu a obcí sdružených v Mikroregionu Rajhradsko,
tedy Holasic, Opatovic, Popovic a Rajhradic.
3. Vstupem do areálu kluziště návštěvník souhlasí s ustanovením tohoto provozního řádu a zavazuje se jej
dodržovat.
4. Vstup do prostoru areálu je možný pouze v době vyhrazené pro veřejné bruslení a pouze brankou k tomu
určenou.
5. Vstup do areálu a zejména na ledovou plochu je na vlastní nebezpečí návštěvníka. Provozovatel
neodpovídá za žádnou újmu nebo škodu, která vznikne návštěvníkům areálu kluziště mimo toho, že by
vznikla v přímém důsledku porušení povinností provozovatele.
6. Do areálu je zakázáno vodit psy a jiná zvířata.
7. V prostoru areálu kluziště se návštěvníci musí pohybovat výhradně v ohraničeném prostoru za vstupní
brankou.
8. Vstup na ledovou plochu bez bruslí je zakázán. Výjimku tvoří doprovod dítěte, tedy jedna osoba, která učí
bruslit dítě mladší 8 let a má pečlivě očištěnou obuv.
9. Dětem do 6 let je vstup na ledovou plochu povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
10. V prostoru areálu kluziště je zakázáno:
 Kouření a vstup na ledovou plochu s jídlem a pitím.
 Sezení na mantinelech a přelézání mantinelů
 Ohrožování ostatních návštěvníků kluziště nedbalým či neopatrným chováním
11. Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů správce a jím pověřených osob a řídit se jimi.
12. Návštěvníci, zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi se musí pohybovat se
zvýšenou opatrností na hladkých, mokrých nebo namrzlých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí.
13. Veřejné bruslení začíná a končí v časech stanoveným v Provozní době kluziště, která tvoří přílohu tohoto
Provozního řádu.
14. Za odložené věci v areálu kluziště provozovatel neručí.
15. Provozovatel je oprávněn kdykoliv upravovat a měnit tento Provozní řád.
16. Školy si návštěvu kluziště mohou rezervovat u správce kluziště na t. č. 733 764 490.
17. Návštěvníci jsou povinni dodržovat všechna aktuální opatření a nařízení platná v ČR, příp. na území JMK.

Příloha:

PROVOZNÍ DOBA
KLUZIŠTĚ RAJHRAD
2020/2021
PONDĚLÍ – PÁTEK
8,00 – 13,00
13,00 – 18,00

Rezervováno pro školy
Veřejné bruslení

SOBOTA, NEDĚLE
10,30 – 18,00

Veřejné bruslení

VSTUP POVOLEN
OBYVATELŮM OBCÍ, SDRUŽENÝCH
V MIKROREGIONU RAJHRADSKO:
RAJHRAD, HOLASICE, OPATOVICE,
POPOVICE A RAJHRADICE.
DODRŽUJEME PLATNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ
A VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ !

