REGULAMIN LODOWISKA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W DĘBICY
I.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Lodowisko jest obiektem wchodzącym w skład Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy z
siedzibą główną: ul. Sportowa 26, 39-200 Dębica Tel. 14 681 42 10 i jest własnością Miasta Dębica.
2. Lodowisko jest obiektem ogólnodostępnym czynnym od 6.00 do 22.00.
3. Taflę lodu należy opuścić do godz. 2140 natomiast teren lodowiska do godz. 2150.
4. Teren lodowiska rozumie się jako obszar ograniczony bramkami: wejściową i wyjściową.
5. Godziny otwarcia obiektu i zajęć ujętych w harmonogramie mogą ulec zmianie w wyniku
zdarzeń losowych, korekt terminarza rezerwacji lodu, odbywających się zawodów.
6. Wszystkie osoby korzystające z obiektu i jego infrastruktury zobowiązane są do zapoznania się
z Regulaminem Lodowiska MOSiR w Dębicy oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim
postanowień.
7. Regulamin Lodowiska w Dębicy znajduje się przy kasach basenowych oraz na stronie
internetowej www.mosir.debica.pl.
8. Czas pierwszej godziny korzystania z lodowiska powiększony jest o 10 minut. Jest to czas
potrzebny na czyszczenie lodu przez konserwatorów.
9. Z lodowiska mogą korzystać osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane .
10. Osoby uprawnione do korzystania z opłat ulgowych powinny legitymować się dokumentem
uprawniającym.
11. Obowiązek zapoznania z regulaminem w przypadku grup zorganizowanych spoczywa na
opiekunie lub kierowniku grupy.
12. Na terenie lodowiska mogą przebywać osoby posiadające ważne bilety wstępu ew.
korzystające z płatnych lub bezpłatnych zajęć zorganizowanych.
13. Dzieci przed ukończeniem 10 roku życia mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod
opieką osób pełnoletnich.
14. Za skutki nieregulaminowych działań uczestników grup przebywających na obiekcie,
odpowiedzialność ponosi organizator zajęć.
15. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz:
 wstępu osób których stan wskazuje na spożycie alkoholu,
 sprzedaży, podawania, wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków
odurzających,
 palenia tytoniu,
 wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
 wprowadzania i przebywania zwierząt.

II.

ZASADY KORZYSTANIA Z LODOWISKA

1. Wstęp na halę lodowiska odbywa się na podstawie identyfikatora elektronicznego systemu
obsługi pobranego w kasie lodowiska.
2. Sygnałem alarmowym oznaczającym konieczność zejścia z lodu na wypadek akcji ratowniczej lub
konieczności konserwacji lodu jest dźwięk syreny lub innego urządzenia nagłaśniającego.
3. Konserwatorzy i pracownicy szatni pełniący dyżur sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem
regulaminu, wszystkie osoby przebywające na terenie zobowiązane są podporządkować się ich
nakazom.

4. Na sygnał oznaczający koniec zajęć zorganizowanych, grupa powinna niezwłocznie opuścić taflę
lodu.
5. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do:
 kulturalnego zachowywania się na terenie obiektu,
 noszenia w trakcie jazdy na łyżwach rękawiczek,
 ostrożnej jazdy na łyżwach,
 dbania o wypożyczony sprzęt,
 dostosowania się do wszelkich uwag i poleceń służby porządkowej/obsługi lodowiska,
 niezwłocznego zawiadomienia służb porządkowych w przypadku zauważenia usterek
technicznych lub innych nieprawidłowości,
 przestrzegania ładu i porządku obowiązującego na terenie obiektu.
6. Na terenie tafli lodu zabrania się:
 wchodzić na taflę w obuwiu bez łyżew,
 wchodzić na taflę w łyżwach długich „ panczenach”,
 wchodzić na taflę w trakcie czyszczenia lodu,
 wykonywać skoków, gwałtownie zmieniać kierunku jazdy, siadać na bandach i przechodzić
przez bandy lodowiska,
 rzucać jakichkolwiek przedmiotów na taflę,
 jeździć z kijami hokejowymi (poza zorganizowanymi zajęciami hokeja na lodzie), plecakami i
torebkami,
 wnosić napojów i jedzenia na taflę lodowiska oraz spożyć ich podczas jazdy,
 nadmiernie hałasować oraz szybką i nierozważną jazdą narażać na niebezpieczeństwo pozostałych użytkowników,
 wprowadzać na teren obiektu zwierząt.
7. Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą wpuszczane na teren obiektu.
8. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz
środków odurzających.
9. Regulamin korzystania z lodowiska, harmonogram oraz ceny biletów wstępu do wypożyczalni i
szlifierni podane są użytkownikom lodowiska przez wywieszenie do ogólnej wiadomości na terenie
lodowiska.

III.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY

1. Użytkownik korzysta z lodowiska na własną odpowiedzialność.
2. Za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie lodowiska w przypadku grup
zorganizowanych ponosi prowadzący zajęcia instruktor, trener lub opiekun grupy.
3. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody spowodowane nieprzestrzeganiem
regulaminu.
4. W stosunku do osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu, służba porządkowa może
zastosować następujące środki:
 zwrócić publicznie uwagę i wezwać do zachowania porządku,
 wyprowadzić z obiektu,
 przekazać policji osoby zakłócające porządek publiczny,
 zakazać osobom notorycznie nie przestrzegającym regulaminu wstępu na teren obiektu
przez cały sezon.

4. Za szkody, zniszczenia, uszkodzenia spowodowane w wyposażeniu obiektu odpowiada sprawca,
przypadku osób niepełnoletnich – rodzice lub opiekunowie.
5. Osoba, która zniszczy lub zgubi pasek z chipem zobowiązana jest do uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł.
6. Kierownictwo lodowiska nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione
w szafkach.
7. Za przedmioty wartościowe nie oddane do depozytu, lecz pozostawione w szatni lub w innych
miejscach obiektu, kierownictwo i obsługa pływalni nie ponoszą odpowiedzialności.

IV.

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Pobranie kluczyka lub zakupienie karnetu jest równoznaczne z potwierdzeniem faktu zapoznania
się z regulaminem i zobowiązaniem się do jego przestrzegania .
2. Kierownictwo MOSiR ma prawo zmieniać i ograniczać w zależności od potrzeb godziny
korzystania z lodowiska.
3. Wszelkie wskazówki i informacje poprawiające jakość świadczonych usług przez MOSiR prosimy
składać w dyrekcji lub wysyłać na adres e-mail mosir@mosir.dębica.pl.
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