REGULAMIN
1. Właścicielem Lodowiska jest Urząd Miasta Skierniewice.
2. Zarządzającym Lodowiskiem jest Pływalnia Miejska "Nawa".
3. Lodowisko ma charakter ogólnodpstępny i czynne jest:

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 21:45
( w tym od 15:00 do 16:00 przerwa techniczna)
soboty i niedziele w godzinach
9:00 - 21:45
( w tym od 15:00 do 16:00 przerwa techniczna).
4. Na terenie Lodowiska działa kasa (pełniąca rolę punktu informacyjnego),
wypożyczalnia, ostrzalnia i punkt medyczny.
5. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do punktu medycznego
znajdującego się na terenie lodowiska. Osoba, której udzielono pomocy medycznej zobowiązana
jest do podania danych personalnych wyłącznie w celu prowadzenia rejestru zdarzeń.
6. W przypadku organizacji imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych Zarządzający ma prawo
do zmiany harmonogramu korzystania z Lodowiska.
7. Zarządzający ma prawo zamknięcia Lodowiska w każdej sytuacji, w której warunki atmosferyczne
lub techniczne uniemożliwiają korzystanie z obiektu lub stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia
użytkowników.
8. Na tafli może przebywać równocześnie nie więcej niż 80 osób.
9. W każdym czasie, gdy Zarządzający uzna to za konieczne, pracownicy Lodowiska mogą ogłosić
przerwę techniczną i zażądać opuszczenia tafli przez korzystających, celem wprowadzenia
maszyny do pielęgnacji lodu.
10. Osoby korzystające z Lodowiska mogą wchodzić na nie przez bramkę wejściową i wychodzić
przez bramkę wyjściową.
11. Dzieci do lat 10 oraz grupy zorganizowane dzieci i młodzieży mogą przebywać na Lodowisku
tylko i wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej (rodzica/opiekuna będącego na łyżwach), która
jest odpowiedzialna za właściwe zachowanie się korzystających oraz za ich bezpieczeństwo.
12. Na Lodowisku obowiązuje bezwzględny nakaz jazdy w rękawiczkach i nakryciu głowy. Zaleca się,
aby dzieci posiadały kaski ochronne.
13. Wejście grupy zorganizowanej oraz grupy szkolnej należy wcześniej uzgodnić z obsługą
Lodowiska.
14. Wejścia na Lodowisko odbywają się o pełnych godzinach, sesja trwa 45 min.
15. O zakończeniu sesji, przerwie technicznej, zmianie kierunku jazdy czy konieczności opuszczenia
Lodowiska informuje komunikat obsługi Lodowiska, dźwięk syreny lub gwizdek.
16. Na Lodowisku przewidziana jest codziennie przerwa techniczna od godziny 15:00 do 16:00.
17. Korzystający z Lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
18. Korzystający z Lodowiska zobowiązani są do zachowania porządku oraz ponoszą pełną
odpowiedzialność materialną za sporządzone szkody.
19. Za rzeczy pozostawione bez opieki Zarządzający Lodowiska nie ponosi odpowiedzialności.

