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REGULAMIN

LODOWISKA

1. Lodowisko jest zarządzane przez OSiR w Brodnicy, lodowisko ma charakter ogólnodostępny i jest czynne
w godzinach podanych w grafiku oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora OSiR w Brodnicy.
1) W przypadku organizowania imprez sportowych zastrzega się prawo do zmiany godzin otwarcia lodowiska
oraz jego harmonogramu.
2) Harmonogram jest dostępny w Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej OSiR w Brodnicy.
2. Wstęp na lodowisko jest nieodpłatny.
3. Wstęp na lodowisko wyłącznie w godzinach określonych grafikiem jazd.
4. Wejście na lodowisko tylko w łyżwach własnych lub wypożyczonych.
1) Zasady wypożyczania łyżew określa odrębny regulamin.
5. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej (rodzica/opiekuna) będącej
na łyżwach, dzieci muszą być wyposażone w kask.
6. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która
odbywa się w jednym kierunku;
1) obowiązuje lewy kierunek jazdy
2) o zmianie kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.
7. Na lodowisku obowiązuje bezwzględny nakaz jazdy w rękawiczkach i nakryciu głowy. Zaleca się, aby dzieci
posiadały kaski ochronne.
8. Na lodowisku jednocześnie nie może przebywać więcej niż 60 osób.
9. Kierownictwo OSiR lub upoważniony pracownik może czasowo ograniczyć wstęp na lodowisko ze względu na
przekroczenie maksymalnej liczby osób korzystających z lodowiska.
10. W godzinach otwarcia lodowiska przewiduje się przerwy techniczne na pielęgnację lodu.
11. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach poza lodowiskiem i na terenie okalającym lodowisko.
12. W celi zapewnienia bezpieczeństwa na terenie lodowiska zabrania się:
1) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
2) palenia tytoniu, zażywania środków odurzających oraz używania otwartego ognia,
3) siadania na bandach okalających lodowisko,
4) używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić
zagrożenie dla uczestników korzystających lodowiska,
5) urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania innych użytkowników
lodowiska, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania,
6) jazdy z dziećmi na rękach,
7) wnoszenia butelek i puszek z napojami oraz jedzenia na tafli lodowiska
8) rzucania śnieżkami lub innymi przedmiotami,
9) wchodzenia w obuwiu bez łyżew na taflę lodowiska,
10) niszczenia sprzętu i urządzeń,
11) używania telefonów komórkowych w trakcie jazdy.
13. Wejście szkolnej grupy zorganizowanej wyłącznie w terminach określonych harmonogramem
1) grupy zorganizowane prowadzą zajęcia pod kierunkiem nauczyciela (trenera, instruktora), który ponosi
odpowiedzialność za bezpieczeństwo grupy oraz formę prowadzenia zajęć,
2) dopuszcza się grę w hokeja wyłączne dla grup zorganizowanych na odpowiedzialność opiekuna.
14. Gra w hokeja innych grup zorganizowanych może odbywać się wyłącznie w godzinach ustalonych
w harmonogramie i zatwierdzonych przez kierownika jednostki, w czasie korzystania przez grupę z lodowiska jest
ono do ich wyłącznej dyspozycji.
15. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających
z regulaminu oraz wykonywania poleceń obsługi lodowiska.
16. Konserwacja lodu następuje w godzinach ustalonych przez zarządzającego.
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17. Podczas przerwy technicznej wszyscy użytkownicy lodowiska muszą bezwzględnie opuścić taflę lodu.
18. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
19. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione przy jak i na lodowisku przez
osoby korzystające z lodowiska.
20. Na terenie lodowiska znajduje się system monitoringu wizyjnego z zapisem, nagrania mogą stanowić podstawę do
pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników naruszających regulamin. Monitoring jest
prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
21. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi.
22. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać w sekretariacie i Punkcie Obsługi Klienta OSiR.
23. Wszelkie zauważone naruszenia regulaminu lub zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania lodowiska należy
bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.
24. W przypadku usterki technicznej lodowiska obsługa może przerwać jego użytkowanie w każdym czasie.
25. W innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz decyzje Kierownictwa
OSiR w Brodnicy.
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