REGULAMIN LODOWISKA
1. Administratorem lodowiska jest Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach z siedzibą
przy ul. dr. J. Walkowskiego 1.
2. Obiekt jest chroniony.
3. Lodowisko czynne jest w godzinach określonych w harmonogramie, który znajduje się na
stronie www.ckiskrzeszowice.pl.
4. W przypadku organizowania wydarzeń sportowych przez CKiS w Krzeszowicach,
administrator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub wyłączenia części
lodowiska z użytkowania.
5. Opłaty za korzystanie z lodowiska są zgodne z cennikiem podanym na stronie
www.ckiskrzeszowice.pl.
6. Wejście na lodowisko następuje wyłącznie w łyżwach i na podstawie ważnego biletu.
7. Za pozostawione rzeczy na terenie lodowiska Centrum Kultury i Sportu nie ponosi
odpowiedzialności.
8. Dzieci do lat 7 powinny pozostawać pod opieką dorosłych.
9. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do:
 jazdy w rękawiczkach,
 jazdy w jednym kierunku wyznaczonym przez obsługę lodowiska,
 kulturalnego zachowywania się na terenie obiektu,
 niezwłocznego powiadomienia obsługi lodowiska w przypadku zauważenia
usterek technicznych lub innych nieprawidłowości,
 przestrzegania ładu i porządku na terenie obiektu,
 zachowania ostrożności oraz odpowiednich odległości podczas jazdy w celach
bezpieczeństwa.
10. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
 wchodzenia na taflę bez odpowiedniego sprzętu (łyżew, rękawiczek),
 jazdy w przeciwnym kierunku do nakazanego,
 wnoszenia na taflę jedzenia lub picia,
 jazdy po alkoholu lub innych używkach,
 siadania lub przechodzenia przez bandy,
 wykonywania niebezpiecznych elementów lub zabaw, które mogą stworzyć
zagrożenie dla innych użytkowników,
 wprowadzania zwierząt na teren obiektu.

11. Zabrania się prowadzenia działalności zarobkowej na terenie obiektu bez odpowiedniej
zgody administratora.
12. Na terenie obiektu panuje bezwzględny zakaz wnoszenia oraz spożywania używek,
alkoholu, a także palenia papierosów (w tym e-papierosów).
13. Użytkownicy lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem
łyżwiarstwa.
14. Każdy użytkownik lodowiska korzysta z niego dobrowolnie i jest świadomy
niebezpieczeństwa oraz możliwości kontuzji i urazów podczas jazdy na łyżwach, za co nie
ponosi odpowiedzialności właściciel lodowiska.
15. Obsługa lodowiska ma prawo do wyproszenia osób zachowujących się niewłaściwie, tzn.
zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników tafli.
16. Wszystkie wypadki należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu szkody w biurze lodowiska
lub u obsługi lodowiska ze wskazaniem przyczyny i sprawcy zajścia.
17. Z każdego wypadku zostanie sporządzony odpowiedni protokół podpisany przez strony
zajścia i obsługę lodowiska.
18. Po sygnale wszyscy uczestnicy są zobowiązani niezwłocznie opuścić taflę lodowiska.
19. Po zakończeniu tury wszyscy przebierają się na zewnątrz lodowiska.
20. Każdy uczestnik lodowiska ma obowiązek zapoznać się z regulaminem przed
skorzystaniem z niego.

