PRAVILA
uporabe montažnega drsališča na TRGU GENERALA MAISTRA v Mariboru,
od 15.12.2018 do 2.3.2019
I.
Montažno drsališče na TRGU GENERALA MAISTRA je postavil Zavod za turizem Maribor - Pohorje, z
izvajalcem agencijo MOPA.

II.
Drsališče v velikosti 15 x 30m - 450m² in drsalno stezo 2,5 x 140m obratuje dnevno:
- od 1000 do 1330 ure,
- od 1400 do 1730 ure,
- od 1800 do 2100 ure, za silvestrovo do 200 ure zjutraj

III.
Vsi uporabniki drsališča morajo upoštevati ta pravila izvajalca, s katerimi se morajo seznaniti pred
uporabo. Pravila so izobešena na javnem mestu.
• VSTOP na ledno površino starejših od 7 let samo s PLAČANO VSTOPNINO.
• OBVEZNA UPORABA ČELADE za otroke do 16 let.
• OBVEZNA UPORABA ROKAVIC za vse, kateri vstopajo na ledno površino.
• Drsanje na DRSALNI POTI je dovoljeno eden za drugim.
• Na DRSALNI POTI je PREPOVEDANO:
~ USTAVLJANJE,
~ PREHITEVANJE,
~ OBEŠANJE NA OGRADO.
• Drsanje uporabnikov vseh starosti je NA LASTNO ODGOVORNOST, za morebitne poškodbe
izvajalec NE ODGOVARJA.
• Škodo povzročeno tretji osebi krije vsak povzročitelj ali oškodovanec SAM.
• Prednost vstopa na drsališče imajo otroci, za njihovo drsanje odgovarjajo starši.
• Vinjenim osebam je vstop na drsališče PREPOVEDAN.
• Na drsališču lahko hkrati drsa največ 150 drsalcev.
• Na drsališče je prepovedano vnašanje raznih osebnih predmetov in rekvizitov.
• REDAR na drsališču ima pravico preveriti ali je oseba plačala vstopnino. V kolikor ni, lahko
osebi prepreči nadaljnje drsanje.

IV.
Izvajalec lahko drsališče zapre zaradi:
• vremenskih razmer,
• poškodovane drsalne površine – ledu,
• neprimernega obnašanja drsalcev,
• organiziranega športnega dne,
• organiziranega tečaja drsanja,
• organizirane prireditve,
• višje sile.

V.
CENIK uporabe drsališča ( vse cene so za en termin koriščenja):
VSTOPNINA:
- otroci do 6 let BREZPLAČNO
- mladina od 7 do 18 let: 2€
- odrasli: 3€
Izposoja drsalk: 2,50€
Izposoja čelade 2€
Izposoja pomagala na ledu – medvedka: 3€
Za izposojo drsalk, čelade ali medvedka je kavcija 50€ ali dokument.

VI.
Izvajalec NE ODGOVARJA za osebno opremo in rekvizite na in ob drsališču.

VII.
Na montažnem drsališču ali ostalem Trgu generala Maistra ni mogoče izvajati nobenih aktivnosti brez
soglasja izvajalca.
Maribor, 10.12.2018

Izvajalec:

