REGULAMIN
SZTUCZNEGO LODOWISKA

1. Lodowisko to obiekt sportowy przy Szkole Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy.
2. Obiekt jest czynny od godz. 09:00 do 22:00.
Od poniedziałku do piątku (dni szkolne) w godzinach od 09:00 do 15:00 lodowisko
udostępnia się zorganizowanym grupom szkolnym, pozostałe dni i godziny do
dyspozycji ogółu korzystających.
3. Podstawą wejścia na lodowisko jest waŜny bilet zakupiony w kasie lodowiska. Bilet
upowaŜnia do jednorazowego wejścia na lodowisko.
4. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką rodzica lub opiekuna
(osoby pełnoletniej), która wykupiła dla siebie bilet i ma pod opieką dziecko.
5. Dla uŜytkowników lodowiska obowiązkowa jest szatnia. Za przedmioty wartościowe
pozostawione na terenie lodowiska (w tym szatni) nie ponosimy odpowiedzialności.
6. Korzystającym ze sztucznego lodowiska nie wolno powodować sytuacji
zagraŜających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
a) wchodzić na płytę lodowiska inną drogą niŜ przez bramę wejściową,
b) palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować uŜywek odurzających oraz
jeść na terenie płyty lodowiska,
c) niszczyć urządzeń i sprzętu lodowiska,
d) zaśmiecać i brudzić na terenie lodowiska,
e) wprowadzać zwierząt,
f) wnosić niebezpiecznych przedmiotów.
7. Korzystający z lodowiska zobowiązani są do zachowania szczególnej ostroŜności
podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku.
8. Korzystający z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem
łyŜwiarstwa.
9. Zaleca się jazdę w rękawiczkach i nakryciu głowy.
10. Zarządzający nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe wypadki, które spowodują
uŜytkownicy nieprzestrzegający przepisów bezpieczeństwa.
11. Na obiekcie obowiązuje:
a) zachowanie porządku,
b) zachowanie czystości,
c) podporządkowania się poleceniom obsługi lodowiska.
12. Na tafli lodowiska zabrania się:
a) urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania
i podcinania;

b) wchodzenia w obuwiu bez łyŜew na taflę lodowiska;
c) jazdy z dziećmi na rękach;
d) siadania na bandach lodowiska;
e) jazdy na długich łyŜwach (panczenach), jazdy z kijami hokejowymi, jazdy
z plecakami;
f) przebywania w stanie nietrzeźwym;
g) uŜywania otwartego ognia;
h) rzucania śnieŜkami lub innymi przedmiotami.
13. Na sygnał oznaczający koniec, uŜytkownicy powinni opuścić taflę lodowiska.
14. Osoby niszczące urządzenia lub sprzęt lodowiska ponoszą odpowiedzialność
materialną za wyrządzone szkody.
15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą
usuwane z terenu lodowiska.
16. Korzystający z lodowiska mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.
Wprowadzono zarządzeniem nr 3/2006/2007
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy.

