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Dom sportova.  

A sportok otthona. 

Dom sportova. 
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ГРАДСКО КЛИЗАЛИШТЕ 

КУЋНИ РЕД 

КЛИЗАЊЕ НА КЛИЗАЛИШТУ ЈЕ НА ВЛАСТИТУ ОДГОВОРНОСТ, стога је врло важно придржавати се 

следећег кућног реда: 

 
- Клизање на клизалишту се одвија искључиво у кружном смеру десном страном, тако да вам је ограда 

клизалишта са ваше десне стране. 

- Забрањује се попречно клизање или клизање у смеру супротно од заданог. 

- Забрањено је задржавање код улаза на ледену плочу и тиме ометање пролаза корисницима истог. 

- На ледену плочу клизалишта строго је забрањен улаз у свакодневној обући, улазак је дозвољен искључиво у 

клизаљкама. 

- Поштујте постављене знакове и раднике на Градском клизалишту. 

- Веома је важно да уколико паднете најпре скупите прсте шаке. 

- На леду клизалишта забрањено је пушење, коришћење мобилног телефона и седење на огради око 

клизалишта. 

- Забрањено је уношење пића, јела и разних грицкалица на ледену плочу.  

- На леду клизалишта строго се забрањује грудвање, додавање разним предметима, гурање, организовање игара 

типа вијање, возића и сличне радње које ометају или угрожавју остале клизаче на леду.  

- Клизаљке су изузетно оштре, строго је забрањено подизање клизаљки од ледене подлоге и дизање клизаљки 

на ограду. 

- Забрањено је скакати, те ударати клизаљкама у ограду око клизалишта. 

- Свако је дужан чувати и користити клизаљке узором доброг власника. По завршетку термина клизања, 

изнајмљене клизаљке треба вратити обрисане од леда и у исправном стању. 

- Подешавање клизаљки се не сме вршити на леду. Молимо вас да полако изађете са леда и то урадите на клупи 

испред улаза у клизалиште, а особље ће вам радо помоћи у подешавању. 

- На леду није дозвољено агресивно или пребрзо клизање. 

- Редари имају право и овлашћење сваког појединца удаљити са клизалишта уколико сматрају да се исти није 

придржавао горе наведених правила, те поштовао основе сигурности понашања на клизалишту. 

- Свако ко се чини да је под утицајем алкохола или илегалних сусптанци биће уклоњен са клизалишта. 

- Забрањено је ходање клизаљкама на бетонским површинама, клизаљке се носе искључиво на леденој плочи 

или на гуменим површинама. 

- Деца млађа од 12 година морају бити уз наџор одраслих. 

 

Молимо посетиоце да воде рачуна о својим стварима. У случају нестанка истих не сносимо одговорност. 

За сва обавештења и информације обратите се дежурном радником. 

Х В А Л А ! ! ! 

с поштовањем, 

ЈКП “Стадион” Суботица 

http://www.jkp-stadion.rs/

