
REGULAMIN 

1.  Z tafli lodowiska jednorazowo może korzystać 150 osób.

2. Nad porządkiem i bezpieczeństwem osób korzystających z lodowiska nadzór sprawują służby

porządkowe AIG S.A.

3.  Korzystanie z lodowiska odbywa się w cyklach jednogodzinnych zgodnie z harmonogramem

pracy  lodowiska.  Po upływie  50  minut  klienci  są  zobowiązani  do  opuszczenia  tafli  lodowiska

w  celu  dokonania  jej  renowacji.  W  przypadku  odmowy  opuszczenia  lodowiska,  użytkownik

zostanie przymusowo usunięty (ochrona, Straż Miejska, Policja).

4. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do:

 bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych,

 kulturalnego zachowania się na obiekcie,

 niezwłocznego zawiadomienia służ porządkowych w przypadku zauważenia wszelkich

nieprawidłowości,

 zakładania rękawiczek przed wejściem na lód,

 jazdy na lodzie w wyznaczonym kierunku.

5. Na terenie lodowiska zabrania się:

 wchodzenia na taflę w obuwiu bez łyżew,

 jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego,

 wykonywania skoków, gwałtownej zmiany kierunku jazdy, gwałtownego hamowania,

 siadania na bandach lodowiska,

 wchodzenia lub opuszczania lodowiska przez bandę,

 palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu,

 przebywania w stanie nietrzeźwym,

 wprowadzania psów,

 wnoszenia napojów w opakowaniach szklanych i puszkach,

 wrzucania jakichkolwiek przedmiotów na taflę lodowiska,

 używania otwartego ognia,

 kopania łyżwami w bandę lodowiska

 wnoszenia sprzętu typu: kije hokejowe, krążki hokejowe, itp.

6. Za bezpieczeństwo grupy zorganizowanej oraz za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia dokonane

na  terenie  całego  obiektu  przez  podopiecznych  odpowiedzialny  jest  opiekun  grupy,  który

po zakończeniu zajęć zobowiązany jest wyprowadzić podopiecznych z obiektu.

7. Dzieci do lat 7 bez opieki dorosłej osoby nie będą wpuszczone na taflę lodową.



8.  Uczestnik  za  zniszczenia  lub  uszkodzenia  mienia  ponosi  odpowiedzialność  materialną

w wysokości ustalonej w cenniku.

9.  Osoby nie przestrzegające zasad niniejszego Regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa

zwrotu kosztów.

10. Za  wypożyczone  łyżwy  pobierana  jest  kaucja  zwrotna  w  wysokości  ustalonej  w  cenniku.

W miejsce  kaucji  zwrotnej  Klient  może  jako  zabezpieczenie  pozostawić  Wypożyczającemu

jakikolwiek dowód określający tożsamość ze swoim zdjęciem, za wyjątkiem dowodu osobistego

i paszportu, np. legitymację studencką, legitymację szkolną, prawo jazdy, itp. 

11. Osoby  w  niestabilnym  stanie  zdrowia  powinny  korzystać  z  lodowiska  ze  szczególną

ostrożnością  (lub  po  konsultacji  ze  swoim  lekarzem).  Za  skutki  zdrowotne  przebywania

na lodowisku tych osób, AIG S.A. nie ponosi odpowiedzialności.

12. AIG S.A. nie odpowiada za wypadki spowodowane:

 nieprzestrzeganiem Regulaminu,

 działaniem osób trzecich,

 brakiem umiejętności jazdy na łyżwach.


