
MESTNO  DRSALIŠČE

CENIK DRSALIŠČA
2021/2022

od 5. 12. 2021 do 25. 2. 2022

SKUPINSKI POPUST NA VSTOPNICE
ZA SKUPINO NAD PET DRSALCEV

Zaradi varnosti uporabnikov 
je maksimalno število 60 oseb!

Vse cene vsebujejo DDV.
Novo mesto, 5. 12. 2021

- 10%

Vstopnica    3 €

Vstopnica 
+ drsalke     5 €

Vstopnica 
+ drsalke
+ pingvin     10 €

Pingvin 
60 MINUT          5 €

Vstopnica 
+ drsalke 
ZA 5 OSEB   20 €

040 700 316

040 700 316 040 700 316

MESTNO  DRSALIŠČE

OBRATOVANJE
VSE DNI V TEDNU: 

5. 12. 2021 do 25. 2. 2022

9.00 – 13.00 – drsanje
13.00 – 15.00 – vzdrževanje 

15.00 – 22.00 – drsanje

Upravitelj si pridržuje pravico do spremembe obratovalnega časa 
(npr. spremenjen obratovalni čas med prazniki).

V primeru slabega vremena, rezervacij in napovedanih dogodkov 
je drsališče za obiskovalce zaprto.

Pogoji PCT (izpolnjen mora biti vsaj 1 pogoj):
- Potrdilo o prebolelosti

- Potrdilo o negativnem testu (veljavnost 48 ur)
- Potrdilo o cepljenosti

Upravitelj drsališča
Zavod Novo mesto

PCT

MESTN O  DRSALIŠČE

OBRATOVANJE
VSE DNI V TEDNU: 

5. 12. 2021 do 25. 2. 2022

PRAVILNIK UPORABE
Pravilnik velja za vse uporabnike drsališča na Novem trgu. Smatra se, da 
ga obiskovalci potrjujejo in sprejemajo v trenutku, ko stopijo na drsališče.
• Otroke, ki so mlajši od 6 let, mora na drsališču spremljati odrasla oseba 

(starši, sorodniki, skrbniki, itd.).
• Mlajši od 14 let lahko na drsališče vstopijo le z dovoljenjem staršev ali 

skrbnikov. Priporoča se uporaba zaščitne čelade.
• Obiskovalci drsališča sami odgovarjajo za škodo, ki nastane na 

drsališču, zaradi njihove krivde.
• Obiskovalci so dolžni spoštovati navodila osebja, ki je prisotno na 

drsališču.
• Obiskovalci vstopajo in uporabljajo drsališče na lastno odgovornost.
• Izven obratovalnega časa je uporaba drsališča prepovedana.
• Ob izposoji drsalk je potrebno predložiti osebni dokument.

STROGO PREPOVEDANO JE:
• drsati s preveliko hitrostjo in brez reda;
• vstopiti na drsališče brez drsalk;
• odstopiti drugim obiskovalcem izposojene drsalke;
• kaditi na drsališču in v garderobi;
• nositi na drsališče in v garderobo pijačo in/ali hrano;
• metati smeti in druge predmete na drsališče;
• hoditi z drsalkami po površinah izven drsališča in lesenega podesta;
• sedeti na ograji ali preskakovati ograjo na drsališču;
• voditi živali na drsališče.
 
ORGANIZATOR NI ODGOVOREN ZA:
• krajo osebnih in drugih predmetov, ki jih obiskovalci pustijo v 

garderobi in v okolici drsališča;
• poškodbe, ki jih utrpijo obiskovalci zaradi drsanja ali drugih vzrokov;
• morebitne prekinitve uporabe drsališča zaradi tehničnih težav ali višje 

sile.

ORGANIZATOR SI PRIDRŽUJE PRAVICO, DA:
• prepove vstop ali odstrani z drsališča osebe, ki ne spoštujejo pravilnika 

uporabe, se ne obnašajo primerno ali motijo red;
• prepove vstop osebam, ki kažejo znake telesne ali psihične 

vznemirjenosti, so pod vplivom alkohola, mamil in drugih psihotropnih 
snovi z namenom, da prepreči poškodbe dotične osebe in ostalih 
uporabnikov drsališča;

• izprazni drsališče v primeru, da bi to bilo potrebno;
• za potrebe promocije uporablja fotografije, ki nastanejo na drsališču.

Novo mesto, 05. 12. 2021                                                        
Želimo vam prijetno in varno drsanje!
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