
wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie wskazującym                 

 na spożycie alkoholu,
palenia tytoniu, zażywania środków odurzających oraz używania otwartego ognia,

siadania na bandach okalających Lodowisko,

używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących
stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,

urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania innych
użytkowników Lodowiska, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania, trzymania się za ręce
podczas jazdy,
jazdy z dziećmi na rękach,

wnoszenia butelek i puszek z napojami oraz jedzenia na tafli Lodowiska,

rzucania śnieżkami lub innymi przedmiotami,
wprowadzania zwierząt,
wchodzenia w obuwiu bez łyżew na taflę.

20. Lodowisko jest monitorowane, na terenie Lodowiska zabrania się:  

  

21. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze 

     Lodowiska.

22. Wokół Lodowiska obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów 

      alkoholowych oraz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
23. Osoby zakłócające porządek i nie przestrzegające Regulaminu będą usuwane z terenu Lodowiska. 

 24. Na tafli Lodowiska obowiązuje jazda w wyznaczonym kierunku. Zmiana kierunku jazdy następuje    

      po komunikacie obsługi Lodowiska i gwizdku.
25. Każdy korzystający z Lodowiska zobowiązuje się do bezwzględnego stosowania się do zaleceń 

      wynikających z Regulaminu oraz wykonywania poleceń służbowych obsługi Lodowiska.  

26. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania Lodowiska należy zgłaszać w kasie obsługującej 
      Lodowisko lub kierownikowi obiektu.
27. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu, po drugim upomnieniu wydanym 

      przez służbę porządkową zostaną usunięte z Lodowiska, bez prawa ponownego wejścia na taflę  

      Lodowiska danego dnia.

28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
      kodeksu cywilnego. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Lodowiska będą rozstrzygane           

      przez Sąd właściwy miejsowo dla siedziby Zarządzającego.

29. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce             

      na Lodowisku należy poinformować obsługę Lodowiska lub Zarządzającego.

30. Na terenie Lodowiska obowiązują aktualne obostrzenia sanitarne związane z pandemią
      SARS-CoV-2, a każdy korzystający z usług Lodowiska i przebywający na jego terenie zobowiązany 
      jest do bezwzględnego ich przestrzegania. 

   

LODOWISKA


