
PROVOZNÍ ŘÁD  IN-LINE plochy v Milevsku 

              Provozovatel:   SPOS Milevsko s.r.o., J. A. Komenského 1034, Milevsko 

1) Návštěvníci in – line hřiště jsou povinni dodržovat pokyny správce hřiště. 

2) Návštěvníci dbají, aby svým chováním neohrozily zdraví a bezpečnost svou i svého 
okolí. 

3) V prostorách in-line hřiště je zakázán jakýkoliv projev ústního a fyzického násilí vůči 
ostatním návštěvníkům, pracovníkům provozovatele a správci hřiště. Stejně tak 
užívání sprostých slov. 

4) Pro jízdu na in-line ploše je nutné použití ochranných pomůcek (helma, chrániče 
kolen a loktů). Děti ve věku do 15-ti let mohou zařízení používat pouze s ochrannými 
pomůckami a za doprovodu rodičů nebo jiného odpovědného zástupce staršího ve 
věku nad 18 let. 

5) Vstup na plochu je povolen pouze v in-line bruslích bez patní brzdy či s přelepenou 

patní brzdou pomocí bílé textilní pásky, popřípadě v obuvi určené pro sálové použití 

(bílá nebarvící podrážka). Hokejky je povoleno použít pouze bez obalu spodní části či 

s použitím bílé pásky. V případě používání plochy pro pohyb na in-line bruslích je 

ZAKÁZÁNO vstupovat na plochu bez in-line bruslí. 

6) V případě těžkého úrazu je telefonní číslo na rychlou záchranou službu 155. 
Jakýkoliv úraz je nutné ohlásit na vrátnici areálu provozovatele. Provozovatel 
nenese jakoukoliv zodpovědnost za škody a úrazy způsobené bezohledností, 
nedodržováním provozních řádů areálu, neopatrností či nekázní uživatelů sportovní 
plochy. 

7) V areálu a blízkém okolí je p ř í s n ě   z a k á z á n o   kouření, konzumace 
alkoholických nápojů a jiných omamných či návykových látek a jakákoliv 
manipulace s nimi. 

8) Je zakázán vstup na in-line hřiště pod vlivem alkoholu a omamných látek. 

9) Povinností všech návštěvníků je :  dodržovat pořádek a čistotu, chovat se ohleduplně, 

tak aby nezpůsobili svým chováním sobě ani svému okolí možný úraz , hrubě 

nepokřikovat a dodržovat kázeň. Při zjištění, že tomu tak není budou dané osoby ze 

sportoviště vyloučeny. 

10) Z á k a z  malování a vylepování čehokoliv na plochu či její okolí. 

11) Je nutné závadu, která ohrožuje bezpečnost, pokud by bránila nebo jinak omezovala 

provoz  plochy,  nahlásit provozovateli na tel. č.: 382 521 304  nebo 382 521 269 
nebo odpovědné osobě ve vrátnici areálu. 

12)  Na provoz a dodržování tohoto provozního řádu dohlíží správce zimního stadionu, 

vrátný a příslušníci Městské policie Milevsko. 

13) Další ustanovení jsou plně platná dle provozního řádu zimního stadionu včetně 

přilehlých prostor. 

 

V Milevsku :  2009-05-07 

Za SPOS Milevsko s.r.o.:  P. Zelenka, jednatel společnosti 


