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PROVOZNÍ ŘÁD UMĚLÉHO KLUZIŠTĚ  
Provozovatel:  

Všeobecná ustanovení: 
1. Vstupem do areálu kluziště návštěvník souhlasí s ustanoveními tohoto provozního řádu 

a zavazuje se jej dodržovat. 
2. Prostory vstupu sportovního areálu jsou monitorovány kamerovým systémem.  
3. Provozní řád slouží k ochraně zdraví, bezpečnosti a dobré pohody návštěvníků na speciálním 

kluzišti na venkovním hřišti Střední průmyslové školy strojírenské a Jazykové školy s právem 
státní jazykové zkoušky Kolín IV, Heverova 191 

4. Každý návštěvník vstupuje do prostoru kluziště a do areálu školy na vlastní nebezpečí a souhlasí 
s tím, že využívá kluziště na vlastní nebezpečí.  

5. Provozovatel kluziště nenese žádnou zodpovědnost za případné úrazy a zranění návštěvníků. 
6. Návštěvníci kluziště jsou povinni dodržovat provozní dobu kluziště – denně od 8:00 do 20:00 

hodin, a to od 10. ledna do 5. března 2023. 
7. Vstup na kluziště je povolen jen na vlastní nebezpečí, rodiče jsou zodpovědné za své děti. 

Dětem do 10 let je vstup povolen pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo osoby starší 
18 let, která za ně nese případnou odpovědnost. Děti do 10 let musí mít ochrannou helmu 
a rukavice v rámci zachování vlastní bezpečnosti.  

8. Na plochu kluziště se vstupuje s nabroušenými bruslemi. 
9. Maximální kapacita je 30 osob na ploše. 
10. Povinnosti návštěvníka:  

a. Používat kluziště jen během provozní doby.  
b. Vstupovat na plochu jen s bruslemi! Vztahuje se i na doprovod dětí. 
c. Respektovat maximální počet 30 osob na ploše.  
d. Dbát osobní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních bruslařů.  
e. Bruslaři jsou povinni dodržovat pořádek na kluzišti a v jeho blízkém okolí. 
f. Je zakázáno sezení na mantinelech a přelézání mantinelů. 
g. Je zakázán vstup na plochu s jídlem, pitím nebo nebezpečnými předměty.  
h. Je zakázáno jakkoli ničit kluziště, jeho zařízení a areál školy.  
i. Návštěvníci kluziště dbají pokynů obsluhy vykonávající dozor u plochy. V případě 

neuposlechnutí pokynu, nedodržování provozního řádu, případně nerespektování 
mravních a společenských zásad slušného chování budou návštěvníci vykázáni. 
V případě nutnosti bude přivolána Policie ČR. Celá záležitost může být řešena jako 
přestupek se všemi důsledky s ním spojenými. 

j. Hokej hrát pouze s pukem určeným pro umělou plochu/florbalovým míčkem. 
k. Na umělém kluzišti a v jeho blízkém okolí je přísný zákaz kouření a manipulace s 

otevřeným ohněm. 
l. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé uživateli v průběhu užívání kluziště. Takto 

vzniklé škody na majetku i zdraví je uživatel povinen hradit vlastními prostředky. 
m. Do prostoru umělého kluziště je zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty.  
n. Ze vstupu na umělé kluziště se vylučují všechny osoby, které jsou v podnapilém stavu, 

nebo pod vlivem omamných látek.  
o. Za poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržením provozního řádu, 

nenese provozovatel umělého kluziště žádnou odpovědnost.  
p. V případě zranění bude poskytnuta první pomoc obsluhou kluziště a přivolána rychlá 

zdravotní služba. 
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q. Provozovatel bruslení neručí za odložené věci/jízdní prostředky návštěvníků v blízkém 
okolí kluziště. 

r. V době úpravy bruslící plochy čistícím strojem je vstup na plochu přísně zakázán.  
11. Kontaktní čísla:  

a. správce kluziště pro veřejnost: +420 776 874 125, +420 722 644 532; 
b. správce kluziště pro školy: +420 734 170 018 
c. důležitá telefonní čísla:  

i. zdravotnická záchranná služba 155 
ii. hasiči 150 

iii. Policie ČR 158  
12. Provozní doba umělého kluziště: 

a. bruslení pro školy: pondělí-pátek 8:00-15:00 hodin 
b. bruslení pro veřejnost: pondělí-pátek 16:00-20:00 hodin 

sobota-neděle 8:00-20:00 hodin 
 
v Kolíně 09. ledna 2023 
 

Ing. František Pražák, Ph.D., v. r. 
ředitel školy 
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