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Provozní řád šaten

1. V šatnách, stejně jako v celém areálu zimního stadionu (viz návštěvní řád) platí přísný zákaz
kouření, požívání alkoholu, omamných a psychotropních látek.

2. Vstup do šaten mají povoleny osoby, které jsou oprávněny užívat ledovou plochu. Tyto osoby
si vyzvednou klíče na vrátnici a jsou odpovědné za základní pořádek v šatně a v sociálním
zařízení.

3. Každý je povinen ohlásit provozovateli veškeré její závady a poškození, které zjistí, a to bez
ohledu na to, zda je způsobil.

4. Každý je povinen uhradit veškeré náklady spojené s odstraněním závad a poškození, která
způsobil na šatně a jejím vybavení. Za tímto účelem je povinen sdělit provozovateli své jméno,
příjmení a adresu.

5. V kabinách je každý povinen udržovat obvyklý pořádek.

6. Úklid všech šaten a sociálních zařízení zajišťuje provozovatel areálu zimního stadionu.

7. Využití šatny je možné nejdříve 30 minut před začátkem sjednané doby užívání ledové plochy
a nejdéle 30 minut po skončení této doby.

8. Šatna musí být vrácena provozovateli ve stavu, v němž byla přebrána a klíče
odevzdat  na vrátnici.

9. Každý uživatel ledové plochy je povinen se před vstupem na ni vybavit takovou
výbavou/výstrojí k výkonu sportu, jež přikazují pravidla daného sportu. Za dodržení této
povinnosti odpovídá objednatel ledové plochy.

10. Používání elektrických přímotopů a jiných elektrických spotřebičů je přísně zakázané.

11. Je přísně zakázáno polepování, popisování, ničení a jakákoliv jiná nestandardní manipulace se
zařízením šaten.

12. Uživatelé šaten jsou povinni udržovat pořádek a dodržovat pokyny provozovatele, zvláště pak
výzvu k odstranění nepořádku v prostorách šaten a sociálního zařízení.

13. Tento provozní řád šaten je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky šaten.
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