REGULAMIN LODOWISKA
Lodowisko
jest
obiektem
Integracyjnymi w Łukowie.

Szkoły Podstawowej nr 4

z Oddziałami

1. Lodowisko jest czynne dla klientów indywidualnych od poniedziałku do
piątku w godzinach od 16:00 do 21:00.
2. W godzinach 9:00 do 13:45 z lodowiska korzystają uczniowie szkół,
w grupach zorganizowanych z opiekunami. Grupa może liczyć
maksymalnie 40 osób.
3. W weekendy, dni wole od pracy lodowisko jest dostępne w godzinach
od 14:00 do godziny 21:00.
4. W Wigilię i Święta Bożego Narodzenia , oraz Sylwestra i Nowy Rok
lodowisko jest nieczynne.
5. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny, jest czynne zgodnie
z harmonogramem ustalonym przez szkołę. W przypadku organizowania
imprez sportowych szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany
harmonogramu korzystania z lodowiska.
6. Zarządzający ma prawo zamknięcia lodowiska w każdej sytuacji, w której
warunki atmosferyczne lub techniczne uniemożliwiają korzystanie
z obiektu, lub stworzą zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników.
7. W każdym czasie, gdy zarządzający uzna to za konieczne, pracownicy
lodowiska mogą ogłosić przerwę techniczną i zażądać opuszczenia tafli
przez korzystających, celem dokonania pielęgnacji lodu. Czas przerwy
technicznej odpowiednio wydłuża uprawnienie do korzystania
z lodowiska i zostaje przyznany po zakończeniu przerwy.
8. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny
bilet wstępu, który należy zachować do kontroli.
9. Bilet upoważnia do jednorazowego wstęp na lodowisko .
10.Jedno wejście na lodowisko trwa 45 minut.
11.Wejścia na lodowisko odbywają się o pełnej godzinie.

12.Bezpłatnie z lodowiska mogą korzystać dzieci do lat 7 pod opieką osoby
dorosłej będącej na łyżwach z ważnym biletem wstępu.
13.Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy
lodowiska muszą opuścić taflę lodu.
14.Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 50 osób .
15.Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego
stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania
poleceń służb porządkowych lodowiska.
16.Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami
w ciepłym ubraniu, nakryciu głowy i rękawiczkach.
17.Zaleca się aby dzieci posiadały kask ochronny.
18.Osoby korzystające z lodowiska mogą wchodzić na taflę lodowiska
wyłącznie przez bramkę wejściową.
19.Wejście grupy zorganizowanej oraz grupy szkolnej należy wcześniej
uzgodnić z kierownikiem gospodarczym szkoły.
20.Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania
szczególnej ostrożności podczas jazdy , winna odbywać się w jednym
kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.
21.Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się :
 używania łyżew do jazdy szybkiej ,krążków hokejowych i innych
przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników
korzystających z lodowiska,
 siadania na bandach okalających lodowisko , przechodzenia przez
bandy,
 rzucania śniegiem,
 jazdy z dziećmi na rękach,
 zaśmiecania terenu obiektu,
 wprowadzania zwierząt,
 wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na tafli lodu,
 niszczenia sprzętu i urządzeń,
 chodzenie po tafli lodowiska w niedozwolonym obuwiu,
 stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska
(jazdy pod prąd, urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw,

skoków, gwałtownego hamowania, trzymania się za ręce podczas
jazdy).
22.Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów
alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie
alkoholu oraz zakaz palenia papierosów.
23.Osoby korzystające z lodowiska w razie konieczności dobrowolnie
poddają się kontroli służb porządkowych lub obsługi lodowiska.
24.Niezastosowanie się do powyższych ustaleń skutkuje wezwaniem
ochrony i poniesienia kosztów interwencji.
25.Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie
zgłaszać obsłudze lodowiska.
26.W strefie lodowiska nie ma toalet.
27.Na terenie lodowiska funkcjonuje szatnia. Za rzeczy pozostawione
w szatni lodowiska szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
28.Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty
pozostawione przy i na lodowisku przez osoby korzystające z lodowiska.
29.Widzowie mogą przebywać tylko za ogrodzeniem lodowiska.
30.Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach po terenie
okalającym lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi.
31.Nieszczęśliwe
lodowiska.
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