REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE SZTUCZNEGO LODOWISKA W GÓRZE
1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania ze sztucznego lodowiska w Górze,
zwanego dalej „lodowiskiem”.
2.1. Właścicielem lodowiska jest Gmina Góra zwana dalej „Właścicielem”.
2. Lodowiskiem administruje Zarządca wyznaczony przez Właściciela.
3.1. Każda osoba korzystająca z lodowiska jest

zobowiązana do zapoznania się

z przepisami niniejszego regulaminu i podporządkowania się ich treści.
2. Obowiązkiem

korzystających

z

lodowiska jest wykonywanie poleceń obsługi

lodowiska.
4. Lodowisko jest czynne w okresie zimowym, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9.00 do 21.00, w soboty i niedziele w godzinach od 10.00 do 21.00.
5.1. W godzinach otwarcia lodowiska przewiduje się przerwy techniczne na pielęgnację
lodowiska.
2. Podczas przerw na pielęgnację lodowiska wszyscy użytkownicy muszą opuścić taflę
lodowiska.
6. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych Zarządca może podjąć decyzję
o czasowym zamknięciu lodowiska.
7. Za korzystanie z lodowiska pobiera się opłatę zgodnie z ustalonym cennikiem.
8.1. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu.
2. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na lodowisko.
9. Jazda na lodowisku trwa 50 minut (jedna sesja) a wejścia na lodowisko odbywają się
o pełnych godzinach, według ustalonego harmonogramu wejść.
10. Na lodowisku może przebywać jednocześnie do 40 osób.
11. Zmiana obuwia na łyżwy odbywa się w wyznaczonym miejscu.
12. Korzystanie z lodowiska odbywa się tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
13.1. Na lodowisku należy zachować maksymalną ostrożność podczas korzystania z niego.
14. Na lodowisku można przebywać wyłącznie na łyżwach.
15. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych, będących
na łyżwach. Zaleca się aby dzieci były wyposażone w kaski ochronne.
16. Na terenie lodowiska zabrania się:
1) jazdy w kierunku przeciwnym od nakazanego;
2) urządzania wyścigów, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania lub innych
czynności zagrażających bezpieczeństwu pozostałych użytkowników;

3) jazdy z dziećmi na rękach;
4) jazdy na długich łyżwach (panczenach), jazdy z kijami hokejowymi i plecakami;
5) siadania na bandach okalających lodowisko;
6) wstępu osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się pod wpływem
alkoholu lub innego środka odurzającego;
7) wnoszenia przedmiotów i materiałów mogących narazić osoby trzecie na urazy
i niebezpieczeństwo;
8) zastawiania i zasłaniania w jakikolwiek sposób oznaczonych wejść, wyjść i dróg
ewakuacyjnych;
9) wnoszenia i konsumowania napojów i jedzenia.
17. Osoby, które naruszają porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą
usuwane z terenu lodowiska.

