
REGULAMIN KORZYSTANIA Z LODOWISKA REKREACYJNEGO

KRYTEGO

1. Zarządzającym lodowiskiem rekreacyjnym krytym jest Szkoła Podstawowa im. Jana

Pawła II w Michałowicach.

2. Zajęcia odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.

3. Obiekty sportowe i rekreacyjne udostępnia się w pierwszej kolejności na realizację

zajęć wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz klubom

sportowym współpracującym z Zarządzającym.

4. Grupy zorganizowane mogą korzystać z obiektów sportowych po wcześniejszym

uzgodnieniu warunków oraz rezerwacji u osoby odpowiedzialnej i po akceptacji

Dyrektora Szkoły.

5. Lodowisko udostępniane jest mieszkańcom i osobom prywatnym w dni powszednie

od godz.17.00 do godz. 20.00, a w weekendy od godz. 10.00 do godz.20.00.

6. Lodowisko może być nieczynne z powodu niekorzystnych warunków

atmosferycznych lub awarii urządzeń lodowiska.

7. Na tafli lodowiska jednocześnie może przebywać do 50 osób.

8. Zabrania się korzystać z lodowiska podczas przerwy technicznej.

9. Korzystanie z lodowiska poza wyznaczonymi godzinami jest zabronione.

10. Na lodowisku obowiązuje bezwzględny nakaz jazdy w rękawiczkach oraz dla dzieci

i młodzieży szkolnej nakaz jazdy w kaskach ochronnych. W przypadku niestosowania

się do obowiązku, korzystający będzie zobligowany do opuszczenia tafli lodowiska.

11. Na terenie lodowiska nie funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu - użytkownik lodowiska

korzysta z własnych łyżew.

12. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska jedynie pod nadzorem pełnoletniego

opiekuna.

13. W czasie przebywania na tafli lodowiska zabrania się:

 chodzenia w butach,

 wnoszenia na taflę napoi i jedzenia oraz spożywania ich podczas jazdy,

 urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy z dziećmi na rękach

wykonywania skoków, gwałtownego hamowania itp.,

 siadania na bandach lodowiska,



 gry w hokeja.

14. Korzystający z lodowiska zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności

podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku, wskazanym strzałkami.

15. Korzystający z obiektu sportowego ponoszą ryzyko związane z amatorskim

i zawodowym uprawianiem sportu.

16. Za rzeczy pozostawione i wnoszone na teren lodowiska zarządzający nie ponosi

żadnej odpowiedzialności.

17. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać

osobie odpowiedzialnej za dany obiekt

18. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie

zniszczeń zostanie obciążona materialnie. Za szkody wyrządzone przez osoby

niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub ich opiekunowie

prawni.

19. Każdy, kto zauważył sytuację zagrażającą życiu lub zdrowiu osób przebywających na

terenie obiektu oraz jakiekolwiek akty wandalizmu, jest zobowiązany niezwłocznie

powiadomić o tym osobę odpowiedzialną i odpowiednie instytucje:

112 nr alarmowy,

999 Pogotowie ratunkowe,

998 Straż pożarna,

997 Policja,

22 723-41-70 Policja w Regułach,

513 458 429 Pracownik obsługi.

20. Każdy korzystający z lodowiska rekreacyjnego krytego jest zobligowany do

zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegania jego zasad.

21. Użytkownicy obiektów sportowych są zobowiązani do podporządkowania się

poleceniom obsługi oraz osobie nadzorującej obiekt.

22. Obiekt jest monitorowany i w razie stwierdzenia uchyleń czy niestosowania się do

postanowień niniejszego Regulaminu obsługa może zakazać korzystania z lodowiska.

23. Zarządzający obiektem zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym

Regulaminie.

Dyrektor Szkoły
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