
1 
 

 

Provozní řád Sport Arény Třemošná 

A.Obecné pokyny  

A.1. Každý návštěvník Sport Arény Třemošná ( dále jen SA ), je povinen řídit se tímto 

Provozním řádem, pokyny pracovníků SA a pořadatelů příslušné akce. 

A.2. Každý návštěvník SA vstupuje do areálu na vlastní nebezpečí! Vstup do prostor SA 

je povolen návštěvníkům pouze v době provozu SA. 

A.3. Každý návštěvník SA je povinen chovat se šetrně k zařízení a vybavení SA 

A.4. SA je určena pro tréninky, sportovní utkání, bruslení veřejnosti a pro další 

komerční akce. Plán využití ledové plochy, přilehlých sportovišť a provozní doba  SA je 

veřejnosti oznamována prostřednictvím internetu ( www.sport-arena.cz ), vývěskách a 

nástěnkách v prostorách SA 

A.5. Finanční podmínky využití ledové plochy a nabízených služeb SA jsou smluvní a jsou 

stanoveny platnými cenovými předpisy 

A.6. Je zakázáno vnášet a používat v prostorách SA zábavnou pyrotechniku a předměty, 

které by mohli zapříčinit ohrožení zdraví a život ostatních návštěvníků nebo poškozovat 

vnitřní zařízení a vybavení SA 

A.7. Je zakázáno vhazovat jakékoliv předměty na ledovou plochu 

A.8. Vstup do prostor SA mají zakázány osoby pod vlivem alkoholu resp. návykových a 

psychotropních látek 

A.9. Každý návštěvník SA je povinen chovat se v areálu SA tak, aby neohrožoval 

bezpečnost a zdraví své ani ostatních návštěvníků 

A.10. Návštěvníci a uživatelé SA jsou povinni udržovat ve všech prostorách SA pořádek 

A.11. Ve všech prostorách SA platí přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně 

A.12. Platí přísný zákaz pohybu osob mimo vyhrazené prostory pro veřejnost 

A.13. Vstup osobám se zvířaty je povolen pouze po dohodě se zaměstnanci SA 

A.14. Za chování hráčů mládežnických oddílů ( domácích i hostujících ), žáků, studentů a 

jiných organizovaných kolektivů v době konání příslušných akcí,  nesou odpovědnost 

trenéři, učitelé, vychovatelé či další pověřené osoby. Mimo konání příslušných akcí nesou 

zodpovědnost zákonní zástupci. 

http://www.sport-arena.cz/
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A.15. V prostorách SA je zakázána jízda na skateboardech, kolečkových bruslích, 

jízdních kolech a dalších podobných dopravních prostředků. Je zakázán vstup do SA 

s jízdním kolem  

A.16. Vstup do šaten je povolen pouze pod dohledem zodpovědné osoby ( trenér, učitel, 

vedoucí družstva apod.), který zodpovídá za dodržování pořádku v šatnách. Pro hostující 

družstva je vstup do šaten povolen po zaplacení vratné zálohy 200,-Kč na recepci SA 

příslušnému zaměstnanci SA, který předá šatnu v řádném a čistém stavu a po ukončení 

akce si tuto opět v řádném a čistém stavu převezme. V případě nepořádku je nájemce 

šatny povinen tuto uklidit. V případě poškození vybavení šatny bude s nájemcem 

zahájeno řízení o nápravě způsobené škody. Je zakázáno polepování, popisování, ničení 

nebo jakákoliv manipulace s vybavením šaten 

A.17. Prostor šaten není uzpůsoben pro uchovávání cenných věcí. Z tohoto důvodu 

provozovatel SA nenese jakoukoliv zodpovědnost za ztrátu či poškození věcí a zařízení  

osob vnesených a ponechaných v prostoru šaten. Cenné předměty je možné, po dohodě se 

zaměstnanci SA, uložit na recepci SA. 

A.18. Za škody, poranění či úrazy vzniklé nedodržením tohoto Provozního řádu nenese 

provozovatel ani jeho zaměstnanci žádnou zodpovědnost. Škody, poranění a úrazy je 

nutné neprodleně hlásit na recepci SA 

A.19. Nalezené věci v prostorách SA je nálezce povinen odevzdat na recepci SA 

A.20. V případě nebezpečí jsou návštěvníci a uživatelé SA dbát pokynů zaměstnanců SA 

A.21. Tento Provozní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky SA 

 

 

B. Zvláštní ustanovení 

B.1. Vstup do prostor, který využívá HC Meteor Třemošná je povolen POUZE trenérům, 

hráčům a vedoucím družstev daného oddílu. Přístup hráčům do šaten mládežnických 

kategorií je povolen až s příchodem trenéra dané kategorie popř. vedoucího družstva, 

kteří vyzvedávají klíč od příslušné šatny na recepci SA oproti podpisu a zodpovídají za 

pořádek a disciplínu v šatnách.  

B.2. Za škody způsobené na zařízení a vybavení SA způsobené v průběhu konání 

hokejových zápasů a tréninků nese v plném rozsahu objednavatel ledové plochy resp. 

pořadatel akce 
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B.3. Všichni návštěvníci a uživatelé služeb SA jsou povinni dodržovat časový 

harmonogram využití ledové plochy popř. dalších prostor SA a včas ukončit pořádanou 

akci a to tak, aby s koncem rezervované doby byla ledová plocha připravena k následné 

úpravě ledu rolbou, popř. ostatní prostory k využití dalšími zájemci. V době konání úpravy 

ledové plochy je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN vstup na led – vstupní dveře na střídačkách musí 

být v době úpravy plochy uzavřené – zodpovídá objednavatel ledové plochy, resp. trenér. 

Vstup na led je umožněn až pod dohledem zodpovědné osoby – trenéra, učitele nebo 

v případě konání veřejného bruslení na pokyn pořadatele popř. zaměstnance SA 

B.4. Vstup na ledovou plochu a vstup do prostor střídaček a trestných lavic je umožněn 

POUZE V BRUSLÍCH. Vyjímku mají osoby zabezpečující chod zápasu ( zdravotníci, 

časoměřiči, pořadatelé apod. ) a činovníci příslušných klubů ( trenéři, vedoucí družstva, 

lékaři). V době pořádání veřejného bruslení je možný, pro doprovod bruslícího, vstup na 

střídačky v botách, ale vstup v botách na ledovou plochu je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN!!! 

B.5. Všichni návštěvníci a uživatelé SA jsou povinni při zjištění poškození zařízení SA či 

ledové plochy, toto nahlásit zaměstnanci SA na recepci SA 

Důležitá telefonní čísla: 

POLICIE 158 

POLICIE TŘEMOŠNÁ 377 953 415 

HASIČI 150 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155  

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112 

 

 

 

     Mgr.Stanislav Erben 

                                                     ředitel Sport Arény Třemošná 


