REGULAMIN LODOWISKA.
1. Zarządcą Lodowiska są Wrzesińskie Obiekty Sportowo Rekreacyjne we Wrześni.
2. Lodowisko czynne jest w godzinach od 10:00 do 19:00 (8.00-10.00 szkoły, 19.00-21.00 rezerwacje dla grup
zorganizowanych )z uwzględnieniem przerw technicznych, zarządzanych na bieżąco w celu poprawy stanu
lodowiska
3. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych Zarządca ma prawo do zmiany
harmonogramu korzystania z lodowiska oraz może wyłączyć z użytkowania część tafli lodowiska.
4. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.
5. Za prowadzenie zajęć zgodnie z regulaminem obiektu i bezpieczeństwo w ramach grupy zorganizowanej
podczas korzystania z lodowiska odpowiada opiekun grupy.
6. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu.
7. Bilet należy zachować do kontroli przez cały czas korzystania z lodowiska.
8. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo maksymalnie 200 osób- wg bieżących dyspozycji Zarządcy.
9. O możliwości wejścia na taflę lub konieczności zejścia z tafli oznajmia pracownik obsługi lodowiska.
10.Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do:
• kulturalnego zachowywania się na terenie obiektu
• posiadania na rękach (w trakcie jazdy na lodzie) rękawic
• ostrożnej jazdy na lodzie i posiadania w trakcie jazdy kasku lub innego zabezpieczającego okrycia
głowy (czapki)
• dbałości o wypożyczony sprzęt
• do wypożyczalni należy zwrócić łyżwy oczyszczone ze śniegu i lodu.
• dostosowania się do wszelkich uwag i poleceń służby porządkowej
• niezwłocznego zawiadomienia służb porządkowych w przypadku zauważenia usterek technicznych
lub wypadków lub też innych nieprawidłowości
• przestrzegania ładu i porządku obowiązującego na terenie obiektu
11.Osobom korzystającym z lodowiska nie wolno:
• wchodzić na taflę w obuwiu bez łyżew
• wchodzić na taflę w łyżwach długich – "panczenach"
• wchodzić na taflę w obszarze wyznaczonym do czyszczenia lodu
• jeździć w kierunku przeciwnym do nakazanego (obowiązuje ruch przeciwny do wskazówek zegara)
• wykonywać skoków, gwałtownie zmieniać kierunek jazdy, siadać na bandach i przechodzić przez
bandy lodowiska, zastawiać i zajeżdżać drogę innym użytkownikom, zachowywać się niebezpiecznie
wobec innych użytkowników itp.
• jeździć w miejscach, gdzie nie ma lodu lub jest on przykryty np. śniegiem
• rzucać jakichkolwiek przedmiotów na taflę
• jeździć z kijami hokejowymi oraz plecakami
• wnoszenia jakichkolwiek napojów i jedzenia na taflę lodowiska oraz spożywania ich podczas jazdy
• wprowadzania na teren obiektu zwierząt
12.Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą wpuszczane na teren obiektu lub po stwierdzeniu takiego stanu z
niego usuwane.
13.Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków
odurzających.
14.W stosunku do osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu służba porządkowa 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.
15.Regulamin korzystania z lodowiska oraz ceny biletów wstępu, do wypożyczalni i szlifierni podane są
użytkownikom lodowiska przez wywieszenie do ogólnej wiadomości na terenie lodowiska. Klucz od toalety
znajduje się w kasie lodowiska.
16.Korzystanie z lodowiska odbywa się na własną odpowiedzialność a Korzystający zobowiazany jest
dostosować tempo i trudność elementów jazdy do swoich umiejętności i aktualnej formy fizycznej w celu
zachowania bezpieczeństwa swojego i innych korzystajacych z lodowiska (upadki, zderzenia itp.). Za rzeczy
pozostawione bez opieki lub zagubione Zarządca nie odpowiada
17.Zapoznanie się z regulaminem jest obowiązkowe a zakup biletu potwierdzeniem zgody użytkownika na
zastosowanie się do zapisów regulaminu oraz zgodą na wezwanie w imieniu użytkownika służb ratowniczych
przez Właściciela w chwili zagrożenia życia lub zdrowia.
18.Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i
przestrzegania jego zasad. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lodowisko będzie
zamknięte.

