REGULAMIN LODOWISKA
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wiśniowej
1. OSOBY KORZYSTAJĄCE Z LODOWISKA ZOBOWIĄZANE SĄ DO:
- zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu,
- zastosowania się do poleceń pracowników obsługi,
- kulturalnego zachowywania się na terenie obiektu,
- jeżdżenia w sposób nie stwarzający zagrożenia dla siebie i innych użytkowników,
- niezwłocznego powiadomienia obsługi lodowiska o zauważonych usterkach technicznych
lub innych nieprawidłowościach.
2. ZABRANIA SIĘ:
- urządzania niebezpiecznych wyścigów, zabaw, gwałtownego hamowania, nagłej zmiany
kierunku jazdy, wykonywania skoków oraz jazdy z dziećmi na rękach,
- przebywania osób w stanie nietrzeźwym lub znajdujących się pod wpływem innych
środków odurzających ,
- siadania na bandach i przechodzenia przez bandy lodowiska,
- palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
- rzucania śnieżkami i jakichkolwiek innych przedmiotów na taflę lodowiska,
- ubierania łyżew w innych miejscach niż do tego wyznaczonych,
- wchodzenia na taflę w obuwiu bez łyżew,
- wprowadzania zwierząt oraz pojazdów jednośladowych na teren lodowiska,
- niszczenia urządzeń i sprzętu lodowiska,
- zakaz wchodzenia na taflę lodowiska podczas czyszczenia.
3. Za szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania postanowień regulaminu odpowiada
użytkownik
4. Za rzeczy użytkowników pozostawione bez nadzoru w obrębie lodowiska administrator
i obsługa nie ponosi odpowiedzialności.
5. Korzystanie z lodowiska może odbywać się indywidualnie lub w grupie zorganizowanej.
Grupy zorganizowane dokonują wcześniejszej rezerwacji.
6. Dzieci do lat 7 oraz grupy zorganizowane dzieci i młodzież ,mogą przebywać na lodowisku
jedynie pod opieką osób pełnoletnich wyposażonych w łyżwy. Osoby te ponoszą pełną
odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci .
7. Dzieci szkolne przychodzące indywidualnie muszą posiadać zgodę rodziców/ prawnych
opiekunów na korzystanie z lodowiska.
8. Lodowisko udostępnione jest tylko w wyznaczonych godzinach.
9. W budynku ”Orlika” działa wypożyczalnia łyżew, łyżwy wypożyczane są za
okazaniem dokumentu tożsamości ( np. dowodu osobistego, legitymacji szkolnej)
10. Na lodowisku nie używa się własnych łyżew.
11. Osoby nieprzestrzegające regulaminu będą z obiektu wypraszane.
12. Jednorazowo na lodowisku może przebywać maksymalnie 50 osób.
13. Na lodowisku nie zapewnia się opieki medycznej.
14. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w pomieszczeniu wypożyczalni - budynek „Orlika”.
15. Uczestnicy wchodzą na lodowisko na własną odpowiedzialność i ponoszą ryzyko związane
z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
16. Osoby przebywające na lodowisku w przypadku kontuzji lub urazu korzystają z
własnej polisy ubezpieczeniowej.
17. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
18. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz wystąpienia nieprzewidzianych
zdarzeń lodowisko może być zamknięte.
19. ZALECA SIĘ, ABY:
- dzieci do lat 10 jeździły w kaskach ochronnych, oraz rękawicach chroniących dłonie przed
urazami,
- dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci uczące się lub słabo jeżdżące powinny
znajdować się na tafli lodowiska pod opieką rodziców lub opiekunów,
- pozostali użytkownicy lodowiska jeździli w czapkach osłaniających głowę oraz
nałożonych rękawicach chroniących dłonie przed urazami.
TELEFONY ALARMOWE
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