Regulamin Sztucznego Lodowiska w Przemyślu
1. Zarządcą Sztucznego Lodowiska jest Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
2. Sztuczne Lodowisko (zwane dalej lodowiskiem) jest czynne zgodnie z harmonogramem wejść.
3. Lodowisko jest monitorowane, a obraz z monitoringu jest zapisywany na nośnikach elektronicznych.
4. Wejścia na lodowisko odbywają się przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i w ustalonych dniach oraz godzinach.
5. Wejścia grupowe na lodowisko tylko po uprzednim ustaleniu terminu i pod opieką nauczyciela wychowania ﬁzycznego
lub dorosłego opiekuna.
6. Na terenie lodowiska obowiązuje stosowanie się do niniejszego regulaminu, zachowanie porządku oraz podporządkowanie się
poleceniom obsługi.
7. Wstęp oraz opuszczenie terenu lodowiska odbywa się poprzez bramki dostępu z czytnikami kodów kreskowych.
8. Przez bramkę, przy wykonaniu jednego otwarcia, może przejść tylko jedna osoba.
9. Warunkiem skorzystania z lodowiska jest zakup biletu w kasie zewnętrznej.
10. Kasa może odmówić sprzedaży biletów w sytuacji, gdy przekroczony został limit miejsc na lodowisku określony przepisami
bezpieczeństwa lub, gdy warunki do jazdy są niesprzyjające.
11. Zakupiony bilet upoważnia do jednorazowego wejścia oraz wyjścia z lodowiska.
12. W przypadku zgubienia lub zniszczenia biletu, opuszczenie obiektu, będzie możliwe po uprzednim uiszczeniu w kasie, opłaty
ryczałtowej w wysokości 10,00 zł.
13. Czas pobytu na lodowisku liczy się od momentu przejścia przez bramkę wejściową i obejmuje czas wykupiony w kasie biletowej.
14. Opłata za pierwsze 60 minut pobytu na lodowisku pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi, natomiast każde kolejne
rozpoczęte 15 minut pobytu jest płatne proporcjonalnie do ceny godzinowej.
15. Dopłaty, o której mowa w pkt 12 i 14 dokonuje się w kasie wewnętrznej.
16. Zakup biletu wejściowego realizowany jest tylko i wyłącznie w okienku zewnętrznym kasy (przed wejściem na obiekt).
17. Cennik biletów wstępu oraz godzin otwarcia lodowiska znajdują się na tablicach informacyjnych przy okienkach kasy.
18. Przerwa konserwacyjna, codziennie w godzinach wyznaczonych graﬁkiem.
19. Obsługa lodowiska może w razie potrzeby zarządzić krótkotrwałą przerwę konserwacyjną.
20. Podczas przerwy konserwacyjnej wszyscy użytkownicy zobowiązani są do opuszczenia taﬂi lodowiska.
21. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lodowisko będzie nieczynne.
22. Ze względu na organizowane imprezy sportowe czas otwarcia lodowiska może ulec zmianie.
23. Na taﬂi lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność i stosować się do zaleceń obsługi. Jazda powinna odbywać się
w jednym kierunku (przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
24. Korzystającym z lodowiska nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających.
W szczególności zabronione jest:
a. siadanie na bandach,
b. rzucanie śniegiem lub lodem i innymi przedmiotami,
c. używanie własnego sprzętu jak kije hokejowe, krążki itp. (z wyjątkiem imprez sportowych),
d. niebezpieczna jazda na łyżwach (np. zabawy w tzw. łapanego, podcinanie, popychanie),
e. jazda w przeciwnym kierunku do ustalonego i oznaczonego na bandzie.
Ponadto zakazuje się:
a. palenia tytoniu na całym obiekcie,
b. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających na całym obiekcie,
c. wprowadzania zwierząt na teren obiektu,
d. wchodzenia na trybuny w łyżwach bez ochraniaczy,
e. hałasowania.
25. Osobom nietrzeźwym wstęp na teren obiektu jest wzbroniony.
26. Dzieci do 120 cm mogą przebywać na lodzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
27. Organizator zawodów sportowych na lodowisku zobowiązany jest przestrzegać niniejszego regulaminu i odpowiedzialny jest
za bezpieczeństwo uczestników i kibiców.
28. Kierownictwo lodowiska może kontrolować wszystkie zajęcia oraz zawody, a w razie uchybień zakazać dalszego korzystania
z lodowiska.
29. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nie oddane do depozytu, Zarządca lodowiska nie ponosi odpowiedzialności.
30. Osoby naruszające porządek publiczny oraz przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu lodowiska (bez prawa zwrotu
należności za zakupiony bilet), niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach
o wykroczenia.
31. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia znajdujące się na terenie lodowiska, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone
szkody.
32. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Zarządzającego lub osoby przez niego wyznaczonej.
33. Wszelkie urazy należy zgłaszać obsłudze lodowiska.
34. Sprawca wypadku ponosi pełną odpowiedzialność za jego skutki wobec osób trzecich.
35. Regulamin wypożyczalni łyżew znajduje się na drzwiach oraz w pomieszczeniu wypożyczalni łyżew.
36. Osoba wypożyczająca łyżwy, bilet wstępu na Lodowisko kupuje po wcześniejszym wypożyczeniu łyżew.
37. Obsługa lodowiska ma prawo kontrolować bilety osób znajdujących się na terenie lodowiska.
38. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
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