Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka číslo 739

PŮJČOVNA LEDNÍCH BRUSLÍ NA ZIMNÍM STADIONU
Provozovna: Zimní stadion Ústí nad Labem, Masarykova 974/232
Máte chuť si zabruslit a nechce se Vám investovat do nových bruslí?
Nevadí, přijďte k nám na Zimní stadion vÚstí nad Labem, kde Vám brusle
rádi zapůjčíme – pánské, dámské, dětské (pro nejmenší máme tzv.
„kačenky“).
Podmínky při zapůjčení bruslí při veřejném bruslení:
1. Brusle jsou určeny výhradně pro pohyb na ledě v době veřejného bruslení,
případně po gumových površích k tomu určených kolem ledové plochy, při
pohybu po ostatních površích dochází k poškození nožů. Brusle neničte –
chovejte se k nim tak, abyste si je mohli zase někdy vypůjčit.
2. Při zapůjčení bruslí je nutné složit vratnou zálohu ve výši 300,-Kč.
Záloha bude návštěvníkovi vrácena zpět při odevzdání bruslí v případě jejich
nepoškození.
3. Cena za vypůjčení jednoho páru bruslí po dobu veřejného bruslení
(cca 90 minut) je 40,-Kč za klasické brusle a 30,-Kč za tzv. dvounožové
„kačenky“ pro nejmenší.
4. Brusle máme k dispozici k zapůjčení vždy již 30 minut před zahájením
veřejného bruslení a je nutné je vrátit nejpozději do 15 minut od ukončení
veřejného bruslení.
5. V nabídce máme k dispozici brusle těchto velikostí:
• v pánské velikosti č. 37 až 46 (celkem 28 párů)
• v dámské velikosti č. 37 až 42 (celkem 14 párů)
• v dětské velikost č. 26 až 36 (celkem 14 párů)
• a tzv. „kačenky“ ve velikostech 24 až 31 (celkem 4 páry)
6. Návštěvník je z hygienických důvodů povinen užít vlastní, čisté ponožky.
Brusle jsou vždy naším zaměstnancem po jejich vrácení řádně očištěny
a ošetřeny antibakteriálním deodorantem.
Hodiny veřejného bruslení jsou vždy aktuálně zveřejňovány na webových
stránkách a Facebooku příspěvkové organizace Městské služby Ústí nad Labem,
popř. jsou k nahlédnutí na informativní nástěnce vrátnice Zimního stadionu
Ústí nad Labem.
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