PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY BRUSLÍ
WIKOV ARÉNA HRONOV
Nabídka služeb:
 půjčování bruslí
velikosti:
dětské dámské pánské -

vel. 29 - 36
vel. 36 - 42
vel. 35 - 47

 půjčení dětské hokejové helmy (pouze jen se zapůjčením bruslí)
Cena služeb:
 Půjčovné se řídí platným ceníkem Wikov arény, se kterým je zákazník předem seznámen
 Půjčovné je splatné při veřejném bruslení v pokladně arény mimo veřejné bruslení u
strojníků arény
 Pokud nemohou být brusle zapůjčeny z důvodu velikosti dle požadavku návštěvníka, má
návštěvník nárok do patnácti minut od zaplacení, na vrácení celé částky za zapůjčení bruslí a
vstupného.
Vratná záloha
Návštěvník si zvolí způsob vratné zálohy:
 Před převzetím zapůjčených bruslí je návštěvník povinen složit zálohu Kč 500,-- / pár
v hotovosti, která mu bude vrácena při vrácení zapůjčených bruslí; provozovatel je
oprávněn poskytnutou zálohu jednostranně započíst oproti náhradě způsobené škody.
Záloha bude zaznamenána do půjčovacího protokolu.
 Brusle musejí být vráceny do půjčovny nejpozději do 15 min. po skončení akce.
Provozovatel poskytuje zdarma návštěvníkovi toleranční lhůtu pro vrácení vypůjčeného
vybavení v trvání 15 minut. Po jejím uplynutí, je dále účtováno dle platného ceníku či
dohody.
Povinnosti provozovatele a návštěvníka:
 Provozovatel je povinen udržovat půjčené věci v provozuschopném stavu s ohledem na
zásady bezpečnosti, zdraví a hygieny.
 V zapůjčených bruslích je mimo ledovou plochu ZAKÁZÁNO pohybovat se po jiných
plochách, než po 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 dle platného ceníku Wikov arény.
 Návštěvník je povinen s vypůjčeným vybavením zacházet šetrně a ohleduplně, neužívat je
k jiným než obvyklým účelům, nepůjčovat je bez souhlasu provozovatele dalším osobám
 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

Provozovatel: Město Hronov, nám. Čs. armády 5 549 31 HRONOV
Odpovědná osoba: Roman Toušek

PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY BRUSLÍ
WIKOV ARÉNA HRONOV
 Návštěvník odpovídá za ztrátu a škody způsobené na zapůjčeném vybavení s výjimkou
běžného opotřebení. Výše škody bude vyčíslena provozovatelem při vrácení a je splatná
okamžitě.
 Veškeré otázky tímto provozním řádem neupravené se řídí obecně platnými právními
předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění.

V Hronově, 26. ledna 2011

Roman Toušek
vedoucí odboru Sportovní
a rekreační zařízení
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