PN/11/10

Zał. Nr 8 do SIWZ
REGULAMIN
DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z LODOWISKA

1. Właścicielem lodowiska jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu.
2. Lodowisko czynne jest w godzinach od 8:00 do 21:00.
3. W przypadku organizowania imprez lub zajęć zorganizowanych, OSiR Bytom ma
prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
4. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub
opiekunów.
5. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet
wstępu.
6. Bilet należy zachować do kontroli przez cały czas korzystania z lodowiska.
7. Wejścia na lodowisko odbywają się zgodnie z harmonogramem pracy lodowiska.
8.

Kupujący bilet oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem obiektu.

9. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo maksymalnie do 80 osób.
10. Dla użytkowników lodowiska funkcjonuje bezpłatna szatnia. Za rzeczy
pozostawione w szatni organizator lodowiska nie ponosi odpowiedzialności.
11. Do dyspozycji osób korzystających z lodowiska dostępna jest wypożyczalnia
łyżew.
12. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim
uprawianiem łyżwiarstwa.
13. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do:
- kulturalnego zachowywania się na terenie obiektu,
- posiadania na rękach - w trakcie jazdy na lodzie - rękawiczek,
- ostrożnej jazdy na lodzie,
- dbania o wypożyczony sprzęt,
- bezwzględnego dostosowywania się do wszelkich uwag i poleceń organizatora
lodowiska - organizator lodowiska daje sygnał na wejście i zejście z lodowiska,
- niezwłocznego zawiadomienia organizatora lodowiska w przypadku zauważenia
usterek technicznych lub innych nieprawidłowości,
- przestrzegania ładu i porządku obowiązującego na terenie obiektu.

14. Osobom korzystającym z lodowiska nie wolno:
- wchodzić na taflę w obuwiu bez łyżew,
- wchodzić na taflę w łyżwach długich - „panczenach",
- wchodzić na taflę w trakcie czyszczenia lodu,
- jeździć w kierunku przeciwnym do nakazanego,
- wykonywać skoków, gwałtownie zmieniać kierunek jazdy, siadać na bandach
i przechodzić przez bandy lodowiska,
-rzucać jakichkolwiek przedmiotów na taflę,
- jeździć z kijami hokejowymi oraz plecakami.
- palić tytoniu, wnosić i spożywać alkoholu oraz środków odurzających na terenie
obiektu pod rygorem usunięcia z obiektu.
15. Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą wpuszczane na teren obiektu.
16. W stosunku do osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu, organizator
lodowiska może zastosować następujące środki:
- zwrócić publicznie uwagę i wezwać do zachowania porządku,
- wyprowadzić z obiektu lub przekazać policji osoby zakłócające porządek
publiczny,
- osoby notorycznie nie przestrzegające regulaminu nie będą wpuszczane na
teren obiektu przez cały sezon.
17. Osoby dopuszczające się zniszczenia urządzeń lub wyposażenia lodowiska
ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
18. Korzystanie z lodowiska odbywa się na własną odpowiedzialność.
19. Osoba korzystająca z lodowiska zobligowana jest do zapoznania się
z regulaminem i przestrzegania jego zasad – zakup biletu jest równoznaczny
z przyjęciem warunków zawartych w niniejszym regulaminie.
20. W godzinach otwarcia lodowiska przewiduje się przerwy techniczne na
czyszczenie lodu.
21. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych organizator lodowiska
zastrzega sobie prawo zamknięcia lodowiska.

