VÁNOČNÍ BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST
Termíny jsou průbežně doplňovány. Sledujte náš rozpis rezervací ledových ploch na
www.icearenaplzen.cz

VB bez hokejek
23.12.2021 (čtvrtek)
24.12.2021 (pátek)
25.12.2021 (sobota)
26.12.2021 (neděle)
27.12.2021 (pondělí)
28.12.2021 (úterý)
29.12.2021 (středa)
30.12.2021 (čtvrtek)
01.1.2022 (sobota)
02.2.2022 (neděle)

11:00-12:00, 16:00-17:00, 18:30-19:45
9:00-11:30
10:00-12:00, 16:00-18:00
10:00-12:00, 16:00-18:00
9:45-10:45, 12:15-13:15, 14:45-15:45, 19:00-20:00
9:45-10:45, 12:15-13:15, 14:45-15:45, 18:45-19:45
9:45-10:45, 12:15-13:15, 14:45-15:45, 17:30-19:00
9:45-10:45, 12:15-13:15, 14:45-15:45, 17:15-18:15
10:00-12:00, 13:15-14:15, 15:45-17:45
10:00-12:00, 13:15-14:15, 16:30-18:00

23.12.2021 (čtvrtek)
24.12.2021 (pátek)
25.12.2021 (sobota)
26.12.2021 (neděle)
27.12.2021 (pondělí)
28.12.2021 (úterý)
29.12.2021 (středa)
30.12.2021 (čtvrtek)
1.1.2022 (sobota)
2.1.2022 (neděle)

10:15-11:15, 15:15-17:30
9:00-11:30
9:45-11:45, 15:45-17:45
12:15-13:15, 15:45-17:45
10:15-11:15, 14:00-15:00, 16:30-17:30
10:15-11:15, 14:00-15:00, 16:30-17:30, 19:15-20:15
10:15-11:15, 14:00-15:00, 16:30-17:30
10:15-11:15, 14:00-15:00,
9:45-12:45, 13:15-14:15, 15:45-17:45
9:45-10:45, 13:15-14:15, 15:45-17:00

VB s hokejkami

Vstupné:
60,- pro děti do 15 let
80,- pro dospělé
Půjčení bruslí:
50,-/1 pár bruslí (vratná záloha 1.000,-)
Na VB není možnost přednostní rezervace.
REŽIMOVÁ OPATŘENÍ:
PODMÍNKY PRO VSTUP NA VEŘEJNÉ BRUSLENÍ – COVID-19
- vstup na vlastní nebezpečí
- za děti odpovídají zákonní zástupci
- při vstupu použití dezinfekce
- před zakoupením vstupenky prosíme automaticky předkládat doklad o bezinfekčnosti na recepci ZS, kde proběhne samotná kontrola
- maximální ohleduplnost vůči ostatním návštěvníkům, dodržovat rozestupy na ledě, v prostoru vstupního vestibulu nosit respirát or
Zakoupením vstupenky VŠICHNI ÚČASTNÍCI SOUHLASÍ S PROVOZNÍM ŘÁDEM A PROHLAŠUJÍ, ŽE SPLŇUJÍ PODMÍNKY MO MZ ČR:
PODMÍNKY PRO VSTUP
a) zakazuje se vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou
dětí do dovršení 12 let věku uvedené podmínky:
b) prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce
c) aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových
vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
d) u dětí mladších 18 let a osob s kontraindikací k očkování lze k prokázání bezinfekčnosti použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin.
e) osoby, které jsou v tzv. fázi zahájeného očkování a prokáží se u vstupu negativním výsledkem PCR testu, který absolvovaly nejdéle
před 72 hodinami
Všichni návštěvníci jsou povinni (vyjma ledové plochy) používat respirátor!!!
Při naplnění kapacity nebudou další účastníci vpuštěni na ledovou plochu. V případě porušení pravidel provozního řádu hrozí v ykázání
z ledové plochy, bez nároku na vrácení vstupného.

