
REGULAMIN KORZYSTANIA Z LODOWISKA „BIAŁY ORLIK”
 NOSiR SP. Z O.O. W NAMYSŁOWIE

Adres: ul. Kolejowa 2, 46-100 Namysłów
Administrator:  Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.,  ul.  Marii  Konopnickiej 2,
46-100 Namysłów 

1. Lodowisko jest czynne wg zamieszczonego harmonogramu wejść. 

2. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych zarządzający ma prawo do zmian

harmonogramu korzystania z lodowiska.

3. Korzystający z lodowiska ponoszą osobiste ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.

4. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo 40 osób, wyłącznie w butach z łyżwami.

5. Korzystanie  z  lodowiska  przez  dzieci  do  lat  7  odbywa  się  wyłącznie  w  obecności  i  pod  nadzorem

pełnoletniego opiekuna (wyposażonego w łyżwy).  Dzieci do lat 7 nie będą wpuszczane na lodowisko pod

nieobecność opiekuna.

6. Na lodowisku zaleca się jazdę w rękawiczkach, kaskach, nakolannikach i nałokietnikach.

7. Korzystający z lodowiska zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna

odbywać się w jednym kierunku. Zmiana kierunku jazdy jest zarządzana przez obsługę lodowiska specjalnym

komunikatem.

8. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu, który należy zachować do

kontroli, oraz osoby uprawnione do bezpłatnych wejść.

9. Za rzeczy pozostawione na lodowisku i poza nim zarządzający nie ponosi odpowiedzialności.

10. Za  uszkodzenia  telefonów  komórkowych,  przenośnych  urządzeń  do  odtwarzania  muzyki,  aparatów

fotograficznych itp. wnoszonych na płytę lodowiska, zarządzający nie ponosi odpowiedzialności.

11. Każdy  korzystający  z  lodowiska  jest  zobligowany  do  zapoznania  się  z  powyższym  regulaminem  i

przestrzeganiem jego zasad.

12. Osoby łamiące zasady regulaminu będą wypraszane z lodowiska.

13. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nie

obciążona materialnie.

14. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.

PODCZAS PRZEBYWANIA NA LODOWISKU ZABRANIA SIĘ:

1. Urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, wykonywania skoków,   

    potrącania i podcinania, jazdy na długich łyżwach (panczenach) i jazdy z kijkami

    hokejowymi.

2. Jazdy z dziećmi na rękach, chodzenia po tafli lodu w obuwiu bez pozwolenia.

3. Wnoszenia na taflę lodowiska napojów i jedzenia.

4. Siadania i przechodzenia przez bandy.

5. Palenia tytoniu i używania otwartego ognia.

6. Chodzenia po podestach wokół band lodowiska bez zezwolenia obsługi.

7. Wprowadzania zwierząt, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia

    materiałów pirotechnicznych. Osoby łamiące postanowienia będą wypraszane z obiektu.

W STOSUNKU DO OSÓB UPORCZYWIE NARUSZAJĄCYCH REGULAMIN STOSOWANE BĘDĄ KARY

ADMINISTRACYJNE

Zatwierdził:

                                                                                                         Zarząd NOSiR
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