ZIMNÍ STADION PŘÍBRAM
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
1.OBECNÉ
1.1 Návštěvníci ZS jsou povinni řídit se tím to provozním řádem, pokyny pracovníků zimního
stadionu a pořadatelů příslušné akce.
1.2 Vstup do prostor ZS je povolen veřejnosti a všem dalším uživatelům pouze v době
provozu. Každý návštěvník ZS je povinen šetřit zařízení ZS.
1.3 Provoz ZS je vyhrazen pro tréninky, sportovní utkání, bruslení veřejnosti a pro různé
společenské akce. Doba provozu a jednotlivé akce na zimním stadionu jsou veřejnosti
oznamovány na nástěnce a vývěskách u vchodu, v médiích a na internetových stránkách
www.szm.pb.cz
1.4 Ceny za pronájem ledových ploch a veřejného bruslení jsou stanoveny platnými cenovými
předpisy.
1.5 Je zakázáno vnášet a v samotných prostorách ZS používat zábavnou pyrotechniku a
předměty, které by mohli zapříčinit ohrožení zdraví ostatních návštěvník nebo poškozovat
vnitřní zařízení nebo vybavení.
1.6 Platí přísný zákaz vhazovat jakékoliv předměty na ledovou plochu.
1.7 Vodění či nošení zvířat na ZS je zakázáno.
1.8 Vstup do prostorů ZS mají zakázán osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných
návykových látek.
1.9 Každý návštěvník ZS je povinen chovat se tak, aby neohrozil svoji bezpečnost a zdraví,
jakož i bezpečnost a zdraví ostatních návštěvníků. Osoby, které nebudou respektovat
tento provozní řád, budou poškozovat majetek ZS, manipulovat s technickým zařízením ZS,
ohrožovat zdraví sportovců či návštěvníků, budou z prostor ZS vykázáni pořadateli či
zaměstnanci zimního stadionu bez nároku na vrácení vstupného. Na návštěvníky, kteří
neuposlechnou a neopustí prostory zimního stadionu bude přivolána policie.
1.10 Návštěvníci a uživatelé ZS jsou povinni udržovat pořádek ve všech prostorech ZS, šetřit
elektrickou energii a zbytečně neplýtvat vodou v prostorách ZS. Ve všech prostorech ZS je

zákaz kouření, používání otevřeného ohně. Platí přísný zákaz pohybu osob mimo
vyhrazené prostory pro veřejnost.
1.11 Za chování žáků, studentů a jiných organizovaných kolektivů ( mužstev, nájemců )
nesou odpovědnost učitelé, trenéři, vychovatelé nebo další pověřené osoby. Vstup
mládeže ( bruslení škol ) na ledovou plochu je možný jen v doprovodu vyučujícího.
1.12 V prostorách ZS je zakázaná jízda na skateboardech, kolečkových bruslích a jízdních
kolech.
1.13 Vstup do šaten určené pro hostující týmy mají povolen osoby, které mají pronajatou
ledovou plochu se šatnami a na vrátnici ZS zaplatí před převzetím klíčů od šaten vratnou
zálohu 200,- Kč a zároveň zodpovídají za pořádek v šatně, vzniklý nepořádek jsou povinni
uklidit. Je přísně zakázáno polepování, popisování, ničení nebo jakákoliv manipulace se
zařízením šaten.
1.14 Prostor šaten není uzpůsoben pro uchování cenných věcí. Z tohoto důvodu provozovatel
nenese jakoukoliv zodpovědnost za ztrátu či poškození věcí a zařízeních cizích osob
vnesených a ponechaných v prostoru šaten. Cenné předměty je možné uložit na vrátnici
ZS. Je zakázáno zbytečně se zdržovat v prostorách chodby, šaten a mezi střídačkami
ledové plochy.
1.15 Ošetřovna musí být ve funkčním stavu a musí sloužit jako prostor pro ošetření poraněných
hráčů i ostatních návštěvníků ZS. Vstup do ošetřovny mají povolen členové hokejového
klubu, vedoucí pracovníci klubu a v nutném případě i ostatní poranění návštěvníci ZS
v doprovodu vrátného.
1.16 Za škody, poranění nebo úrazy vzniklé nedodržováním tohoto provozního řádu nenese
provozovatel ani jeho zaměstnanci žádnou odpovědnost. Škody, poranění a úrazy je
nutné neprodleně nahlásit v recepci ZS.
1.17 Nalezené věci je nálezce povinen odevzdat v recepci ZS.
1.18 Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky ZS.

2.ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
2.1 Vstup do šaten pronajatých hokejovému klubu HC Příbram mají povolen trenéři
pronajatých šaten a hráči daných týmů za přítomnosti trenéra. Trenéři a vedoucí mužstev
zodpovídají za udržování pořádku v šatnách a přilehlých prostor.
2.2 Za škody způsobené na zimním stadionu v průběhu hokejového zápasu nese veškerou
odpovědnost pořádající klub, respektive objednavatel ledové plochy a zodpovídá za ně v
plném rozsahu.
2.3 Pokud pořádající klub nezajistí pořadatelskou službu, bude veřejnost z utkání či jiné
sportovně společenské akce vyloučena.
2.4 Při úpravě ledové plochy rolbou je zákaz vstupu na led. Po ukončení tréninku musí
hráči
opustit ledovou plochu než vjede rolba na led. Na to dohlíží trenéři nebo vedoucí
mužstev, popřípadě objednavatel ledové plochy.
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