
 

 
 

Provozní řád VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ 
 

1. Termíny veřejného bruslení jsou uvedeny na internetových stránkách SZM Příbram nebo na 
nástěnce nacházející se přímo v hale. 

2. Správa haly může z technických důvodů změnit začátek bruslení nebo zrušit bruslení v celém 
jeho rozsahu 

3. Prodej vstupenek se provádí v pokladně uvnitř haly. 

4. Při úpravě ledové plochy rolbou je vstup na ledovou plochu PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN!!! 

5. Ledová plocha je rozdělena do dvou sektorů. První sektor je určen POUZE nejmenším, 
začátečníkům, kteří bruslit neumí a mají k dispozici hrazdičky. Druhý sektor je určen pro 
zdatné bruslaře bez hrazdiček. Je nutno respektovat pravidla a nezneužívat sektor pro 
začátečníky zdatnými bruslícími!!! 

6. Bruslící jsou povinni dbát příkazů zaměstnanců v oranžových vestách s označením "pořadatel" 
a dalších zaměstnanců SZM Příbram. 

7. Bruslící jsou povinni být ohleduplní ke starším občanům a malým dětem. 

8. Jsou zakázány jakékoliv hry na ledové ploše, včetně používání hokejek!!! 

9. Je přísný zákaz provádění krasobruslařských prvků (piruet, skoků atd.), vysekávání ledu 
bruslemi, prudké změny směru jízdy, nepřiměřeně rychlé jízdy a jízdy pozpátku!!! 

10. Střed ledové plochy je určen výhradně pro DOZOR na ledové ploše, nikoliv pro bruslaře!!! 

11. Z bezpečnostních důvodů je nutno při bruslení používat vhodné rukavice, které zakrývají 
zápěstí. Bez vhodných rukavic je přístup na kluziště zakázán!!! 

12. Je přísný zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů v prostoru haly, na ledové ploše a 
v šatnách. 

13. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé uživateli v průběhu užívání prostor. Takto vzniklé 
škody na majetku i zdraví je uživatel povinen hradit vlastními prostředky.  

14. Při porušení provozního řádu bude bruslící upozorněn na nevhodné chování. V případě 
opakovaného napomenutí bude vyzván k opuštění ledové plochy na dobu 30 minut. Po 
uplynutí této doby se může vrátit zpět na ledovou plochu. V případě dalšího neukázněného 
chování bude vyzván k okamžitému opuštění prostor haly. 

 

 

V Příbram dne 13. 07. 2017                                                               Petra  Zelenková 

                                                                                                pověřený pracovník vedením SZM Příbram      

                                                                       


