SMO, městská akciová společnost Orlová, Zimní stadion Orlová, Na Stuchlíkovci 982, 735 14 Orlová - Lutyně

Provozní řád půjčovny bruslí
zimního stadionu v Orlové
Nabídka služeb a provozní doba:
 Půjčovna bruslí velikosti:
Pánské
vel. 35-47
Dámské
vel. 33- 43
Dívčí roztahovací
vel. 29-32, vel.33-36, vel.37-40
Chlapecké roztahovací vel. 29-32, vel.33-36, vel.37-40



Zapůjčení hokejové přilby (helmy)
Provoz půjčovny bruslí v době veřejného bruslení na ledové ploše o sobotách, nedělích a
svátcích info na ( www.smo-orlova.cz ) nebo nástěnných tabulích u zimního stadionu.

Cena služeb:
 Půjčovné se řídí platným ceníkem, se kterým je zákazník předem seznámen.
 Půjčovné je splatné při veřejném bruslení v půjčovně bruslí.
Vratná záloha:
 Před převzetím zapůjčených bruslí nebo přilby, je návštěvník povinen předložit platný
občanský průkaz a složit zálohu v hotovosti, která mu bude vrácena při vrácení zapůjčených
bruslí nebo přilby. Provozovatel je oprávněn složenou zálohu jednostranně započíst oproti
náhradě případné škody způsobené návštěvníkem.
 Provoz půjčovny bruslí začíná 15 min před zahájením akce.
 Zapůjčené brusle nebo přilba, musejí být vráceny do půjčovny nejpozději do 15 min. po
skončení akce.
 Při zapůjčení bruslí odevzdá návštěvník boty do úschovy po dobu veřejného bruslení, po
ukončení akce budou boty vráceny oproti odevzdání zapůjčených bruslí.
Povinnosti provozovatele a návštěvníka:
 Provozovatel je povinen udržovat půjčené věci v provozuschopném stavu s ohledem na zásady
bezpečnosti, zdraví a hygieny.
 Brusle jsou určeny výhradně pro pohyb na ledě, v zapůjčených bruslích je mimo ledovou
plochu ZAKÁZÁNO pohybovat se po jiných plochách, než gumovém povrchu. V případě
nerespektování tohoto zákazu ( např. při pohybu v bruslích po betonovém povrchu ), je
oprávněn provozovatel požadovat po návštěvníkovi úhradu částky za nabroušení bruslí.
 Návštěvník je povinen s vypůjčeným vybavením zacházet šetrně a ohleduplně, neužívat je
k jiným než obvyklým účelům, nepůjčovat je bez souhlasu provozovatele dalším osobám.
 Návštěvník je také z hygienických důvodů povinen užít vlastní, čisté ponožky.
 Sportovní aktivity s vypůjčenými bruslemi provozuje návštěvník na své vlastní nebezpečí.
 Provozovatel neodpovídá za škody způsobené návštěvníkem sobě samému, případně dalším
osobám v důsledku podcenění vlastního zdravotního stavu, schopností a dovedností či obecně
platných norem.
 Návštěvník zodpovídá za ztrátu a úmyslné poškození zapůjčeného vybavení s výjimkou
běžného opotřebení. Výše škody bude vyčíslena provozovatelem při vrácení bruslí a je splatná
okamžitě.
 Veškeré otázky tímto řádem neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména
občanským zákoníkem v platném znění.

Informace dle ZOOÚ:
V souladu se ZOOÚ, SMO m.a.s.Orlová uvádí následující rozsah informací ( plní svou povinnost vůči
žadatelům o zapůjčení majetku )
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