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NÁVŠTĚVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD ZIMNÍHO STADIONU 

V RUMBURKU 
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    U Nemocnice 90/2, 408 01 Rumburk 
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Článek I. 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Návštěvní řád slouží k ochraně zdraví, bezpečnosti a dobré pohodě návštěvníků zimního stadionu 

(dále jen ZS), nájemců komerčních prostorů a personálu sportovního areálu. 

2. Provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnostní a ochrany uživatelů a návštěvníků hrací 

plochy víceúčelové sportovní haly zimního stadionu Rumburk, jehož vlastníkem je město 

Rumburk. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat. 

3. Uhrazením vstupného se návštěvník dobrovolně zavazuje k dodržování návštěvního řádu a 

pokynů obslužného personálu ZS. 

4. Doba provozu ZS a jeho denní rozvrh pro využívání veřejností je zveřejněn u vchodu do ZS, na 

pokladně a na webových stránkách. 

5. Víceúčelová sportovní hala zimního stadionu Rumburk je určena ke sportovnímu využití 

jednotlivců, spolků, sportovních organizací, základních škol a veřejnosti. 

6. Povrch multifunkční haly tvoří dlaždice STILMAT In-line dle normy ČSN EN 14904. 

7. Halový povrch je pro víceúčelové použití a to zejména pro florbal, stolní tenis, volejbal, házená, 

futsal, badminton, in-line hokej. 

 

Článek II. 

VSTUP NA ZIMNÍ STADION MULTIFUNKČNÍ HALU 

1. Vstup do prostor ZS je povolen veřejnosti a všem dalším uživatelům pouze v době provozu a to 

na zakoupenou platnou vstupenku nebo jiné povolení. 

2. Provoz ZS je vyhrazen pro tréninky, sportovní utkání, bruslení veřejnosti a pro různé společenské 

akce. 

3. Ceny vstupného na jednotlivé akce ZS jsou stanoveny platnými cenovými předpisy. Za ztracené 

nebo nepoužité vstupenky se náhrada neposkytuje. 

Článek III. 

PROVOZNÍ DOBA 

1. Provozní doba multifunkční haly je následující: 

Květen – Srpen, objednávka na tel: 730 894 505, info@srasrumburk.cz 

2. Mimo provozní dobu je vstup na sportoviště zakázán. Provozovatel si vymezuje omezit vstup na 

sportoviště s ohledem na jeho technický stav. 

3. Po domluvě s provozovatelem lze provozní dobu upravit. 
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Článek IV. 

VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY ZIMNÍHO STADIONU 

1. Ze vstupu do ZS se vylučují všechny osoby, které jsou podnapilé, nebo pod vlivem omamných 

látek. 

2. Návštěva ZS může být odepřena osobám, jejichž chování by mělo prokazatelně rušivý vliv na 

pořádek, bezpečnost provozu a na mravně společenské zásady. Vyloučeny mohou být osoby i za 

nesportovní chování. 

3. Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm i s předměty, které ohrožují bezpečnost návštěvníků ZS. 

4. Vyloučeny budou rovněž osoby, které ničí nebo manipulují s technickým zařízením ZS. 

 

Článek V. 

PROVOZNÍ PŘEDPISY PRO NÁVŠTĚVNÍKY 

1. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení ZS. 

2. Návštěvníci všech sportovních a společenských akcí musí ukázněně postupovat na svá místa a 

po ukončení akce je urychleně opustit. Zakazuje se shromažďování ve vchodech ZS. 

3. Uživatelé i návštěvníci ZS jsou povinni dodržovat pořádek ve všech prostorech ZS a další pokyny 

provozovatele. 

4. Přísně se zakazuje házení různých předmětů na ledovou a multifunkční plochu ZS. 

5. Vodění psů nebo jiných zvířat do prostor ZS je zakázáno. 

6. Zakazuje se znečišťování sociálního zařízení ZS. 

7. Doba bruslení veřejnosti je předem vymezena. Po ohlášení ukončení bruslení musí bruslící ihned 

uvolnit ledovou plochu. 

8. Při bruslení veřejnost je nutno na ledové ploše bruslit ukázněně, podle ohlášeného směru 

s přiměřenou rychlostí a neohrožovat ostatní osoby. Na ledovou plochu je vstup pouze určenými 

vchody, nikoli přelézáním hrazení. 

9. Při veřejném bruslení musí mít všechny osoby, které se nacházejí na ledu, rukavice. Není 

povolen vstup v krátkých kalhotách. 

10. Při veřejném bruslení je zakázáno na led nosit hokejky, puky a jiné předměty, které by mohly 

ostatním způsobit zranění. 

11. Zakazuje se veřejnosti v době bruslení vstupovat na ledovou plochu bez bruslí.  

12. Předměty nalezené v prostoru ZS odevzdá návštěvník v pokladně nebo kanceláři ZS, kde se 

zapisují do knihy nálezů. 

13. Pokud návštěvník způsobí jinému návštěvníkovi újmu na zdraví nebo na majetku 

nerespektováním návštěvního řádu, nese za své jednání plnou zodpovědnost. 

14. Návštěvníci musí dodržovat provozní dobu, prodlévat v prostoru ZS mimo tuto dobu není 

povoleno. 

15. Po poskytnutí jakékoli pomoci je potřeba požádat správce ZS, který dle potřeby zajistí ošetření, 

popř. lékařskou pomoc. 
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Článek VI. 

PROVOZ ŠATEN 

1. Vstup do šaten mají povolen trenéři a hráči daných týmů. 

2. Z každého týmu je určen jeden hráč, který zodpovídá za provoz šaten. Oproti podpisu a záloze 

100,- obdrží klíč pro pronajaté šatny. 

3. Po ukončení tréninku/zápasu je tato osoba povinna předat šatnu správci ZS, který provede 

kontrolu šatny. 

4. Nepořádek v podobě kusů výstroje, izolačních pásek, omotávek hokeje atd. je povinno uklidit 

mužstvo, které si pronajímá šatnu. 

5. Důkladný úklid pronajatých šaten a sociálních zařízení provádí provozovatel ZS. 

6. V šatnách a ostatních prostorách platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE 

S OTEVŘENÝM OHNĚM! 

7. Platí zákaz polepování, popisování, ničení nebo jakékoli manipulování se zařízením šaten. 

8. Zakazuje se znečišťování sociálních zařízení. 

9. Uživatelé šaten jsou povinni dodržovat pořádek a další pokyny provozovatele. Vzniklý nepořádek 

jsou povinni uklidit. 

10. Prostor šaten není uzpůsoben pro uchování cenných věcí. Z tohoto důvodu provozovatel nenese 

jakoukoliv zodpovědnost za ztrátu či poškození věcí a zařízení cizích osob vnesených a 

ponechaných v prostoru šaten. 

 

Článek VII. 

PROVOZ OBČERSTVENÍ 

1. Provoz občerstvení není zajištěn. V prostorách ZS jsou umístěny prodejní, samoobslužné 

automaty na teplé a studené nápoje a automaty na prodej potravin. 

2. Veškeré připomínky a stížnosti k provozu automatů můžete řešit na telefonním čísle uvedeném 

na automatu. 

 

Článek VIII. 

ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Poškozování nebo rozkrádání majetku ZS je trestné dle příslušných předpisů o ochraně státního 

majetku. Porušování ustanovení tohoto řádu mohou být stíhána dle příslušných předpisů. 

2. Všichni účastníci provozu ZS jsou povinni dodržovat poplachové směrnice a další bezpečností a 

provozní předpisy vydané provozovatelem. 

 

3. Všichni návštěvníci ZS vstupují do areálu na vlastní nebezpečí. Za poranění a úrazy které si 

návštěvníci způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržování či porušením pravidel tohoto řádu, 

nenese provozovatel odpovědnost. 

4. Provozovatel neodpovídá za věci vnesené do areálu, mimo věcí umístěných v řadě 

uzamykatelných skříňkách a schránkách. 

5. Provozovatel neručí za cenné věci vnesené do areálu a věci ponechané bez dozoru na místech 

tomu ne obvyklých (větší obnos peněz, šperky, mobilní telefony, platební karty.) 

6. Rovněž provozovatel neručí za zaparkovaná vozidla na parkovištích, za odložená kola a za věci 

ponechané v kočárcích mimo uzamykatelné prostory. 

7. Tento NÁVŠTĚVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD je závazný pro všechny návštěvníky a pracovníky ZS. 


