Klzisko Gothal
NÁVŠTEVNÝ PORIADOK
Návštevný poriadok slúži na dodržiavanie príslušných právnych predpisov z hľadiska
prevádzky zariadenia, bezpečnosti a ochrany zdravia návštevníkov mobilného Klziska Gothal
v priestoroch rezortu Gothal Liptovská Osada, Liptovská Osada 756, 034 73. Každý návštevník
je povinný oboznámiť sa pri vstupe do priestoru klziska s týmto návštevným poriadkom a
dodržiavať jeho ustanovenia. Zaplatením vstupného, alebo iným oprávneným vstupom
vyjadruje návštevník výslovný súhlas s týmto návštevným poriadkom a zaväzuje sa dodržiavať
jeho ustanovenia a pokyny zamestnancov prevádzkovateľa. Zároveň sa zaväzuje oboznámiť s
týmto poriadkom aj všetky s ním zúčastnené maloleté osoby. Aktuálne pokyny pri mobilnom
klzisku sú nadradené všeobecným pokynom a sú v súlade so všeobecne záväznými
hygienickými a bezpečnostnými predpismi. Návštevníci sa musia vyvarovať akéhokoľvek
konania, ktoré ruší pohodlie iných návštevníkov alebo narúša pracovné povinnosti
zamestnancov.
Klzisko Gothal je určené pre voľné korčuľovanie, športovú činnosť fyzických osôb, ako aj pre
deti základnej a materskej školy. Prevádzkové hodiny a čas údržby ľadovej plochy môžu byť
upravované podľa snehovej triešte na ľadovej ploche, kvality ľadu a poveternostných
podmienok (dážď, sneh, silný vietor), prípadne pri podujatiach organizovaných spoločnosťou.

I.

VSTUP NA Klzisko Gothal

Vstup na klzisko je dovolený iba počas prevádzkovej doby, len s platnou vstupenkou –
pokladničným dokladom, ktorú si návštevník zakúpi v pokladni na recepcii Vodného sveta.
Návštevník môže byť vyzvaný na preukázanie zaplateného vstupného zodpovednou osobou
prevádzkovateľa.
Zakúpený vstup na klzisko platí na dobu 3 hodiny
Informácie o prevádzkovej dobe klziska a cenníku poskytujú zamestnanci na pokladni,
ako aj webová stránka www.gothal.sk
Prevádzková doba klziska je denne od 10:00 do 19:00. V prípade nevhodných
podmienok môže byť prevádzková doba zmenená prevádzkovateľom.
Predaj vstupeniek sa začína o 10:00 hod. a končí sa 30 minút pred koncom otváracích
hodín. Po uvedenej dobe je vstup do priestoru klziska prísne zakázaný.
Návštevníci sú povinní dodržiavať pokyny prevádzkovateľa a ostatných pracovníkov
areálu klziska.
Vstup na ľadovú plochu je len na vlastnú zodpovednosť
Deti do 6 rokov majú povolený vstup len v sprievode zákonného zástupcu, osoby staršej
ako 18 rokov, ktorá má obuté buď korčule alebo športovú obuv. V inej obuvi je vstup
na ľad zakázaný.

Sprevádzajúca osoba je zodpovedná za dieťa počas celého pobytu v priestoroch klziska.
V prípade nedodržania návštevného poriadku, alebo iného zákazu, pokynov,
prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadný úraz alebo ujmu na zdraví dieťaťa.
Deti od 12 rokov majú povolený vstup pod dohľadom osoby staršej ako 18 rokov.
Za osoby mladšie ako 15 rokov zodpovedá po celý čas mimoškolskej činnosti príslušný
pedagóg, alebo vedúci skupiny. V ostatnom čase zodpovedá za tieto osoby ich zákonný
zástupca.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť alebo uzatvoriť priestory klziska v
prípade nevyhnutnej údržby alebo z objektívnych dôvodov (plná kapacita, zlé
poveternostné podmienky) bez nároku na vrátenie vstupného, resp. jeho alikvotnej
čiastky. Počas trvania takéhoto obmedzenia je vo vyhradenom priestore korčuľovanie
zakázané.
Kapacita mobilného klziska je 100 osôb.

II.

PRAVIDLÁ KORČUĽOVANIA

Vstupovať na ľadovú plochu je povolené iba v športovej výbave - korčuliach a vhodnom
odeve.
Na ľadovú plochu klziska sa vstupuje len určeným vchodom, nie preliezaním mantinelu.
Je zakázané skákať cez mantinel a sedieť na mantineli.
Na ľadovej ploche sa korčuľuje len v prikázanom smere jazdy, primeranou rýchlosťou.
Slabšie korčuľujúci návštevníci sa musia vo vlastnom záujme pohybovať po ľadovej
ploche opatrne, na okraji ľadovej plochy, resp. v strednej časti klziska tak, aby nerušili
korčuľovanie ostatných návštevníkov a aby sa vyvarovali úrazu.
Odporúča sa nosiť čiapku, prilbu a rukavice.
Na ľade je zakázané naháňať sa, podrážať sa a korčuľovať sa spôsobom, ktorý by
ohrozoval bezpečnosť ostatných návštevníkov. Najčastejším poranením pri
nedisciplinovanom korčuľovaní sú rezné rany, poranenia hlavy a zlomeniny.
Návštevníci mobilného klziska sú povinní dodržiavať prevádzkovú dobu a po ukončení
korčuliarskeho bloku musia opustiť ľadovú plochu a rešpektovať pokyny zodpovedného
pracovníka.
Je prísne zakázané zdržiavať sa na ľadovej ploche počas úpravy klziska, alebo mimo
prevádzkovej doby.

III.

PREVÁDZKOVÉ POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Zodpovedný pracovník je oprávnený presvedčiť sa, či na ľadovej ploche korčuľuje
osoba na to oprávnená / vyžiadať si platný doklad o zaplatení..
Každý návštevník je povinný dbať na ochranu a bezpečnosť vlastného zdravia ako aj na
ochranu a bezpečnosť ostatných návštevníkov.
V priestoroch pri klzisku, kde je gumená podlaha, sú na prezúvanie k dispozícii lavičky.

Prevádzkovateľ žiada návštevníkov, aby vo vlastnom záujme nenosili so sebou cenné
predmety a väčší obnos peňazí. Prevádzkovateľ nezabezpečuje úschovu vecí a
predmetov a za stratu, zničenie a poškodenie vecí návštevníkov nezodpovedá.
Predmety nájdené v priestoroch klziska sú návštevníci povinní bezodkladne odovzdať
zodpovednému zamestnancovi mobilného klziska alebo na recepcii Vodného sveta.
Návštevníci sú povinní šetrne zaobchádzať so zariadením a vybavením v priestoroch
klziska. Škody, ktoré spôsobia svojím konaním (úmyselným, alebo z nedbalosti) na
majetku prevádzkovateľa, alebo na majetku tretích osôb, sú povinní nahradiť.
Korčuľovanie na ľadovej ploche je na vlastnú zodpovednosť návštevníka.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za poranenia a úrazy spôsobené vlastnou nedbanlivosťou,
neopatrnosťou alebo porušením návštevného poriadku.
Za prípadné úrazy vzniknuté na klzisku počas pobytu organizovanej skupine detí nesie
zodpovednosť učiteľ, alebo zodpovedný vedúci.
V prípade úrazu, poranenia, alebo nevoľnosti je návštevník klziska povinný
bezodkladne privolať zodpovednú osobu za účelom ošetrenia, alebo spísania a
zaevidovania úrazu.
Lekárnička prvej pomoci sa nachádza v priestoroch recepcie Vodného sveta

IV.

ZÁKAZY, OBMEDZENIA A UPOZORNENIA V AREÁLI GOTHALU

Návštevníci sú povinní riadiť sa príkazmi a zákazmi na informačných tabuliach,
prípadne inými upozorneniami a nesmú ich poškodzovať, ničiť a ani odstraňovať.
Vstupovať na ľadovú plochu s jedlom, nápojmi a so žuvačkou je prísne zakázané.
V celom areáli Gothal, čiže aj na ľadovej ploche platí prísny zákaz fajčenia, s výnimkou
miest na to určených a vyznačených.
Je prísny zákaz manipulovať s otvoreným ohňom.
Na ľadovú plochu klziska je prísne zakázané vodiť zvieratá.
Nosiť na ľadovú plochu omamné látky, ostré, alebo sklenené predmety, nebezpečné,
chemické a výbušné látky je prísne zakázané.
Nosiť zbrane akéhokoľvek druhu do areálu Gothal Liptovská Osada a používať ich je
prísne zakázané.
Je zakázané odhadzovať odpadky a znečisťovať priestory mobilného klziska, ako aj
jeho okolia nepotrebnými predmetmi. Na vzniknuté odpady sú v priestore klziska k
dispozícii odpadkové koše.
Obťažovať ostatných návštevníkov svojim konaním a správaním, robiť neprimeraný
hluk, naháňať sa, alebo zrážať druhé osoby na ľadovej ploche a korčuľovať proti
určenému smeru je zakázané.
Je zakázané na ľadovej ploche používať puk, loptu, hokejky a pod.
Na ľadovú plochu klziska nesmú vstupovať návštevníci, ktorí prejavujú výrazné
známky požitia alkoholických nápojov a iných psychotropných látok a svojím
neprimeraným správaním ohrozujú bezpečnosť ostatných návštevníkov, alebo čistotu v
priestoroch klziska.
Návštevníci nesmú manipulovať so strojným alebo elektrickým zariadením ľadovej
plochy.

V priestoroch klziska je zakázané fotografovať alebo filmovať cudzích ľudí alebo
skupiny ľudí bez ich súhlasu. Fotografovanie a filmovanie na komerčné účely je možné
len na základe predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa.

V.

VYLÚČENIE NÁVŠTEVNÍKA Z PRIESTOROV MOBILNÉHO KLZISKA

Z priestorov mobilného klziska môže byť návštevník vykázaný bez nároku na vrátenie
vstupného, ak napriek upozorneniu príslušného zamestnanca prevádzkovateľa
nedodržiava daný pokyn alebo návštevný poriadok, správa sa agresívne a
nekontrolovateľne, porušuje ustanovenia návštevného poriadku a jeho správanie je v
rozpore s právnymi a spoločenskými zásadami.
Podľa závažnosti a povahy priestupku, ktorého sa návštevník dopustil, môže
prevádzkovateľ mobilného klziska požiadať o zakročenie príslušníka vlastnej ochranky,
alebo Policajného zboru.
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