REGULAMIN
LODOWISKO MIEJSKIE MOSiR
1. Administratorem lodowiska jest Miejski Ośrodek
przy ul. Hauke-Bosaka 1, tel. 81 458 62 40.
2. Lodowisko jest czynne codzienne:

•
•
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Sportu i Rekreacji w Puławach

od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-21.00

w soboty I niedziele oraz podczas ferii zimowych w godzinach: 10.00-21.00
Wejście na lodowisko możliwe jest na podstawie ważnego biletu wstępu. Upoważnia
on do jednorazowego wstępu na lodowisko (jedna sesja - 120 minut). Bilet należy
zachować do kontroli.
Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania
regulaminu lodowiska oraz wykonywania poleceń obsługi lodowiska.
Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby na łyżwach.
Dzieci do lat 12 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką, będących również na
łyżwach, rodziców lub opiekunów prawnych. Zaleca się, aby dzieci do lat 12
korzystały z kasków ochronnych.
Osoby korzystające z lodowiska mogą wchodzić na taflę lodowiska wyłącznie w
miejscu do tego przeznaczonym.
W godzinach otwarcia lodowiska przewiduje się przerwy techniczne niezbędne do
konserwacji tafli lodowiska.
Podczas przerw na konserwację wszystkie osoby muszą opuścić płytę lodowiska.
Na lodowisku obowiązuje jeden kierunek jazdy na łyżwach.
Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
 używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów hokejowych oraz innych przedmiotów
mogących stanowić zagrożenie dla osób korzystających z lodowiska,
 wnoszenia na teren lodowiska napojów alkoholowych, szklanych pojemników,
niebezpiecznych przedmiotów oraz środków chemicznych,
 wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych,
 siadania na bandach okalających lodowisko,
 jazdy z dziećmi na rękach, rzucania śniegiem,
 wprowadzania zwierząt,
 chodzenia po tafli lodowiska w butach
 jazdy pod prąd,
 palenia tytoniu i używania otwartego ognia,
 stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska.

12. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
oraz przebywania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
13. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem
łyżwiarstwa.
14. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą pełna odpowiedzialność za własne
działania oraz zniszczenie i uszkodzenie mienia znajdującego się na terenie
lodowiska. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność
ponoszą ich opiekunowie.

15. Organizator informuje, że nie zapewnia ubezpieczenia na życie, ani od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń lub
poniesienia jakichkolwiek strat jakie mogą wystąpić na lodowisku.
16. W celu uzyskania pierwszej pomocy należy zgłosić się do obsługi lodowiska.
17. Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte
z lodowiska bez możliwości zwrotu pieniędzy za bilet wstępu.
18. Za pozostawione bez opieki przedmioty na terenie obiektu administrator lodowiska
nie ponosi odpowiedzialności.

WYPOŻYCZALNIA ŁYŻEW
1. Wypożyczalnia łyżew prowadzona jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Puławach przy ul. Hauke-Bosaka 1.
2. Wypożyczalnia czynna jest w godzinach otwarcia lodowiska.
3. Wypożyczenia łyżew dokonuje się po wpłaceniu kaucji w wysokości 150zł lub na
podstawie zawartej umowy wypożyczenia sprzętu sportowego. W celu zawarcia
umowy wymagany jest dokument ze zdjęciem wypożyczającego potwierdzający jego
dane. Umowy będą przechowywane do czasu rozliczenia się z wypożyczonego
sprzętu lub zamknięcia.
4. Dzieciom do lat 7 nie wypożycza się łyżew.
5. Łyżwy wypożyczane są na okres jednej sesji trwającej 2 godziny, a zwrotu łyżew
należy dokonać nie później niż 15 minut po zakończeniu sesji. Po przekroczeniu tego
czasu naliczana jest dodatkowa opłata, jak za kolejną sesję.
6. Wysokość opłaty za wypożyczenie łyżew jest uregulowana w cenniku wypożyczalni.
7. Opłata za wypożyczenie łyżew pobierana jest z góry.
8. Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym łyżew i nie wnosi
do niego żadnych zastrzeżeń.
9. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych łyżew oczyszczonych ze
śniegu i innych zanieczyszczeń.
10. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową w przypadku kradzieży,
zagubienia lub uszkodzenia łyżew.
11. W przypadku zagubienia lub zniszczenia łyżew będzie pobierana opłata w wysokości
150 zł.
12. Zabrania się chodzenia na łyżwach poza strefą lodowiska.
13. Wypożyczenie łyżew jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu
oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.

