REGULAMIN KORZYSTANIA Z LODOWISKA
„ BIAŁY ORLIK”
§1
Właścicielem lodowiska, jest Gmina Ząbki, a administratorem obiektu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkach ul. Batorego 11.
§2
Lodowisko jest obiektem powszechnie dostępnym, codziennie w godzinach 9.30-20.00.
W przypadku dni świątecznych, zostanie ustalony odrębny harmonogram korzystania
z lodowiska. Wstęp jest nieodpłatny.
§3
1. Terminy i godziny korzystania z lodowiska ustala administrator, w formie harmonogramu,
który umieszcza przy wejściu do obiektu oraz na stronie internetowej szkoły: www.sp2zabki.idsl.pl.
2. Pierwszeństwo w korzystaniu z lodowiska od poniedziałku do piątku w godzinach
9.30- 16.30 przysługuje uczniom szkół i placówek oświatowych z Ząbek.
3. Właściciel lodowiska zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania
z powodu:
a) niekorzystnych warunków atmosferycznych,
b) awarii urządzeń lodowiska,
c) potrzeby wykonania prac związanych z właściwą eksploatacją lodowiska,
d) organizacji imprez zamkniętych na lodowisku,
e) innych ważnych przyczyn.
4. Na lodowisku zajęcia pod kierunkiem animatora sportu odbywają się :
- poniedziałek - piątek 17.00- do 20.00
- sobota-niedziela- 14.00- 16.00
5. Rezerwacje dla grup zorganizowanych należy dokonywać z minimum jednodniowym wyprzedzeniem ( od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 15.00) pod numerem telefonu
(22)781 60 66.
§4
1. Użytkownikami lodowiska mogą być osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
2. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na tafli lodowiska tylko pod opieką osoby dorosłej.
3. Na lodowisku obowiązuje bezwzględny nakaz jazdy w rękawiczkach, czapkach, a dzieci
do lat 12 w kaskach ochronnych.
4. Zaleca się wszystkim osobom korzystającym z lodowiska posiadanie kasków ochronnych,
nakolanników i nałokietników.
§5
1.Z tafli lodowiska mogą korzystać tylko osoby posiadające buty z łyżwami.

2.Wstęp na lodowisko następuje w czasie określającym pełną godzinę zegarową. Ostatnie
wejście na taflę lodowiska możliwe jest o godzinie 19.00.
3.Na tafli lodowiska nie może przebywać jednocześnie więcej niż 50 osób.
4.Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności
podczas jazdy, która powinna odbywać się w jednym kierunku wskazywanym przez obsługę
lodowiska.
5.Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
6.Na sygnał dźwiękowy obsługi lodowiska oznaczający koniec czasu korzystania
z lodowiska, korzystający z lodowiska powinni opuścić taflę lodowiska przez bramkę wyjściową.
7.Przy lodowisku czynna jest wypożyczalnia łyżew i kasków ochronnych działająca na zasadach oddzielnie ustalonych. ( zał. nr 1).
§6
Na terenie lodowiska obowiązują wynikające z niniejszego regulaminu oraz przepisów odrębnych, zakazy:
1) używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów i krążków hokejowych oraz wnoszenia innych
przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych użytkowników lodowiska,
2) stwarzania sytuacji niebezpiecznych poprzez urządzanie wyścigów, jazdę pod prąd i inne
zabawy lub zachowania stwarzające zagrożenie dla użytkowników lodowiska,
3) jazdy z dziećmi na rękach i podnoszenia innych osób w czasie jazdy na łyżwach,
4) siadania na bandach lodowiska oraz przechodzenia przez nie,
5) rzucania śniegiem,
6) wchodzenia w butach bez łyżew na taflę lodowiska,
7) chodzenia w łyżwach po terenie okalającym lodowisko poza służącymi do tego celu wyłożonymi wykładzinami gumowymi,
8) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie wskazującym
na spożycie alkoholu, palenia tytoniu, zażywania środków odurzających oraz używania
otwartego ognia,
9) wprowadzania i użytkowania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem lodowiska
10) przeszkadzania innym w korzystaniu z lodowiska,
11) zakłócania porządku, używania słów wulgarnych ,
12) wprowadzania zwierząt,
13) zaśmiecania obiektu,
14) wnoszenia i spożywania napojów oraz jedzenia na tafli lodowiska,
15) przebywania i korzystania z lodowiska poza godzinami otwarcia oraz w trakcie przerw
technicznych.
§7
1. Korzystanie z obiektu odbywa się pod nadzorem osób obsługujących lodowisko.

2. Osoby korzystające z lodowiska w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem,
na żądanie obsługi lodowiska zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem bądź bezzwłocznego opuszczenia terenu obiektu.
3. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych za zgodą osób obsługujących lodowisko.
4. Właściciel i administrator lodowiska nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione
na lodowisku i poza nim.
§8
1. Osoby korzystające z lodowiska są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i bhp oraz do stosowania się do poleceń obsługi lodowiska.
2. Wszelkie zauważone uszkodzenia ( m.in. tafli lodu lub wyposażenia), wypadki
lub nieprawidłowości należy natychmiast zgłosić obsłudze lodowiska.
3. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na lodowisku należy natychmiast poinformować Policję – tel. 997
lub 22 781 62 57, a w razie wypadku Pogotowie ratunkowe – tel. 999
4. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi
lodowiska.

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA ŁYŻEW I KASKÓW OCHRONNYCH
1. Wypożyczalnia łyżew i kasków czynna jest 15 minut przed każdą pełną godziną zegarową.
2. Łyżwy i kaski ochronne wypożyczane są na jednostkę czasową wynoszącą 60 minut;
po przekroczeniu tego czasu naliczana jest dodatkowa opłata za kolejną jednostkę czasową.
3. Wypożyczenia łyżew dokonuje się pobierając kaucję w wysokości 10zł.
4. Zabrania się przekazywania wypożyczonego sprzętu innym osobom.
5. Wypożyczający pokrywa koszty naprawy zniszczonych łyżew.
6. W przypadku braku zwrotu łyżew lub zagubienia łyżew będzie pobierana opłata
w kwocie 100zł, za brak zwrotu kasku ochronnego lub jego zagubienie będzie pobierana
opłata w kwocie 50zł.
7. Zabrania się zmiany wypożyczonego sprzętu na inny. Wszystkie łyżwy i kaski ochronne
posiadają oznakowanie.
8. Łyżwy oddaje się oczyszczone ze śniegu i z włożonymi wkładkami.

9. Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach po nieprzystosowanym do tego celu terenie.
Opłaty za usługi na terenie lodowiska:
1) wypożyczenie łyżew – 4 zł brutto za jedną parę na 1 godzinę,
2) wypożyczenie kasku ochronnego – 1 zł brutto za jedna sztukę na 1 godzinę,
3) ostrzenie łyżew – 2 zł brutto za jedną parę łyżew.

