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Provozní řád pro školská zařízení na Městském zimním stadionu
1. Časové využívání prostor Městského zimního stadionu pro školská zařízení je ve školním roce v pracovní dny od
pondělí do pátku v době od 8.00 do 15.00. Využití ledové plochy v těchto hodinách organizuje pověřený Koordinátor
využití ledové plochy (dále jen Koordinátor)
2. Požadovanou hodinu je nutné rezervovat nejpozději 3 dny před jejím uskutečněním u Koordinátora. Mimořádné
požadavky na změnu rezervace ze strany školských zařízení a ostatních organizací se řeší po dohodě
s Koordinátorem.
3. Při příchodu na zimní stadion může vyučující požádat ledaře o klíče od šatny a její použití. Vyučující nebo trenér
zodpovídá za pořádek i po opuštění šatny, ale i v celém areálu stadionu, kde se jeho žáci pohybují. Klíč od šatny vrací
vyučující nebo trenér opět ledaři. Režim používání sprch v rámci výuky školských zařízení je nutné projednat předem
s provozovatelem zimního stadionu.
4. S jídlem a nápoji není možné vstupovat na ledovou plochu. Za úklid rozlitých nápojů nebo rozbitých nádob od jídla
uvnitř i v prostorách okolo ledové plochy zodpovídá vyučující nebo trenér. Používání skleněných nebo keramických
nádob je přísně zakázáno.
5. Vstup na ledovou plochu je možný pouze v bruslích a vyučující nebo trenér za dodržování zodpovídá.
6. Vzhledem k tomu, že v době od 8.00 do 15.00 na ledové ploše probíhá především výuka základů bruslení školských
zařízení, je při hře hokeje nutné dodržovat zvýšená pravidla bezpečnosti:
 Zajistit hrací plochu proti pronikání puku mimo hrací prostor použitím ochranných mantinelů a speciálně
vyrobené sítě, která je uložena u ledařů. Za použití těchto věcí odpovídá vyučující nebo trenér třídy hrající
hokej.
 Při účasti více jak 2 tříd není možné hrát hokej
7. Vyučující nebo trenéři odpovídají za veškeré škody na majetku, zdraví a životu všech osob v daný den a v danou dobu
na ledové ploše a v jejím přilehlém prostoru vzniklými v souvislosti činností jejich žáků a dalších svěřených osob.
8. Za úpravu ledové plochy a její četnost během vyhrazené doby odpovídá provozovatel zimního stadionu po dohodě
s Koordinátorem.
9. Nutné plánované nebo havarijní technologické odstávky oznámí provozovatel zimního stadionu neprodleně
Koordinátorovi.
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