REGULAMIN LODOWISKA
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§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Lodowisko zlokalizowane przy ul. Szkolnej 4 we Włodawie na terenie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie.
Regulamin lodowiska, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb korzystania
z obiektu i jego wyposażenia.
Wszystkie osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zapoznania się
z Regulaminem, bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień oraz
stosowania się do jego zapisów.
Wejście na teren lodowiska jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją
zapisów niniejszego Regulaminu.
Z lodowiska mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane pod
opieką wychowawców, rodziców lub instruktorów.
Na lodowisku znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. Nagrania
kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do
użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu. Monitoring obiektu prowadzony
jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
Wejście na teren lodowiska stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku
w relacji foto i video zrealizowanej na terenie obiektu. Zarządca obiektu oświadcza, że
materiały foto i video wykonane na terenie obiektu będą wykorzystywane
w działaniach promocyjnych obiektu, a także w przekazach medialnych, na co osoba
wchodząca na teren obiektu wyraża zgodę. Osobom przebywającym na terenie
lodowiska nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykorzystania ich wizerunku
w powyższym zakresie.
§ 2.
ZASADY KORZYSTANIA
Korzystanie z lodowiska jest bezpłatne. Lodowisko jest otwarte od poniedziałku do
piątku w godzinach 8.00 - 21.30, w sobotę i niedzielę 8.00 - 19.30. W uzasadnionych
przypadkach zastrzega się zmiany dni i godzin otwarcia lodowiska.
Wszyscy użytkownicy lodowiska winni podporządkować się poleceniom wydawanym
przez pracowników MOSiR.
Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie lodowiska wyłącznie pod opieką osób
dorosłych. Dzieci uczące się jeździć na łyżwach, w szczególności do lat 7, powinny
wchodzić na płytę lodowiska pod opieką osoby dorosłej sprawnie jeżdżącej na
łyżwach. Pozostawienie dzieci na płycie lodowiska samodzielnie, bez opiekuna,
odbywa się na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów.
Zaleca się jazdę na łyżwach w rękawiczkach, kasku ochronnym, nakolannikach
i nałokietnikach, w szczególności dotyczy to dzieci i młodzieży. Jazda bez kasku
ochronnego i ochraniaczy odbywa się na własną odpowiedzialność.
Podczas przerwy technicznej, związanej z konserwacją lodu, obowiązuje całkowity
zakaz przebywania na płycie lodowiska.
Użytkownicy lodowiska mają do dyspozycji szatnię i szafki ubraniowe zamykane na
klucz.
MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i szafkach
ubraniowych, o których mowa powyżej.
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§ 3.
WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU
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Wypożyczalnia lodowiska wyposażona jest w łyżwy: dziecięce, męskie i damskie.
Czas wypożyczenia sprzętu rekreacyjnego i wysokość opłaty określa Cennik
lodowiska.
Opłata za wypożyczenie sprzętu dokonywana jest w recepcji.
Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym sprzętu. Pobranie
sprzętu jest jednoznaczne z brakiem zastrzeżeń co do jego stanu.
MOSiR nie odpowiada za źle dobrany rozmiar łyżew.
Wszelkie uszkodzenia sprzętu rekreacyjnego należy niezwłocznie zgłaszać
pracownikom MOSiR.
Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonego sprzętu w stanie
niepogorszonym i czystym.
Za zniszczenie wypożyczonego sprzętu wypożyczający ponosi opłatę.
§ 4.
GRUPY ZORGANIZOWANE
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Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób (min. 10 osób) jeżdżących na
łyżwach rekreacyjnie i uczących się jeździć na łyżwach, pod nadzorem nauczyciela lub
innej osoby posiadającej stosowne uprawnienia, zwanego dalej „Opiekunem grupy”.
Do obowiązków Opiekuna grupy należy w szczególności:
a) dokonać wcześniejszego zgłoszenia wejścia grupy osobiście lub telefonicznie
w recepcji MOSiR,
b) uiszczenie opłaty za ewentualne wypożyczenie sprzętu członków grupy
zorganizowanej,
c) stała kontrola zachowania się użytkowników w czasie całego pobytu na lodowisku,
d) opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez
korzystających podczas pobytu na terenie lodowiska.
§ 5.
ZACHOWANIE NIEDOZWOLONE

Wprowadza się zasady dotyczące przebywania na terenie lodowiska, zobowiązujące
wszystkich użytkowników do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
utrzymywania porządku i czystości oraz dbałości o stan obiektu i sprzętu, a w
szczególności zabrania się:
a) wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych lub mogących stanowić zagrożenie dla
korzystających z obiektu,
b) palenia papierosów, wnoszenia i spożywania alkoholu, przebywania na terenie
lodowiska w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkohol,
c) nieobyczajnego zachowania, w tym używania wulgaryzmów,
d) wnoszenia i zażywania środków odurzających,
e) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia,
f) wprowadzania psów i innych zwierząt.
2. Wszyscy użytkownicy lodowiska są zobowiązani do zachowania szczególnej
ostrożności podczas pobytu na płycie lodowiska celem zapewnienia bezpiecznego
korzystania zarówno dla siebie jak i innych użytkowników, a w szczególności zabrania
się:
1.

a) nadmiernie szybkiej jazdy, urządzania wyścigów, skoków, podcięć, gwałtownego

hamowania itp.,
b) jazdy na łyżwach do jazdy szybkiej, tzw. „panczenach”,
c) jazdy z dziećmi na rękach,
d) jazdy z torebkami, plecakami i innymi przedmiotami, które mogą stanowić
zagrożenie dla użytkowników,
e) wchodzenia na płytę lodowiska w obuwiu,
f) wnoszenia lub spożywania żywności i napojów na płycie lodowiska,
g) pozostawiania na płycie lodowiska jakichkolwiek przedmiotów.
3. Pracownicy
MOSiR
mają
prawo
usunąć
z
lodowiska
użytkownika
nieprzestrzegającego postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym użytkownikowi
takiemu nie przysługuje zwrot pieniędzy za wypożyczenie łyżew.
§6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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Każdy użytkownik lodowiska jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia
pracowników MOSiR o zauważonych usterkach (m.in. uszkodzenie płyty lodowiska lub
wyposażenia) i wypadkach (z udziałem użytkowników lodowiska).
Użytkownicy lodowiska ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za zniszczenie
bądź uszkodzenie powierzonego sprzętu oraz inne szkody, które spowodowali
podczas pobytu na lodowisku do wysokości spowodowanej szkody.
MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, skradzione lub zniszczone
podczas korzystania z lodowiska
W razie szczególnych potrzeb, zdarzeń i wypadków użytkownicy lodowiska mogą
korzystać z telefonu usytuowanego w Recepcji MOSiR, gdzie również znajduje się
apteczka pierwszej pomocy.
Wszystkie uwagi związane z działalnością lodowiska należy zgłaszać w Recepcji
MOSiR.
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we
Włodawie. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi
w związku z wypożyczeniem sprzętu.
Klauzula Informacyjna zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) znajduje się
na stronie internetowej Miejskiego Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie
http://mosir.wlodawa.eu/.
Regulamin obowiązuje od dnia 12 stycznia 2019r.

DYREKTOR MOSiR
Teresa Zaleńska - Sak
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