REGULAMIN SZTUCZEGO LODOWISKA ŚREMSKIEGO SPORTU SP. Z O.O.
1. Sztuczne lodowisko jest obiektem zarządzanym przez Śremski Sport Sp. z o.o.
2. Lodowisko jest czynne:
Od poniedziałku do soboty od godz. 8:00 do 21:30
W niedzielę i święta od godz. 9:15 do 21:30
3. W przypadku organizowania imprez sportowych lub okolicznościowych, godziny
otwarcia mogą ulec zmianie. Informacja takie umieszczone będą na tablicy
informacyjnej lodowiska oraz stronie www.sremskisport.pl.
4. W godzinach otwarcia lodowiska przewiduje się przerwy techniczne na czyszczenie
lodu. Wejście na tafle lodowiska oznajmia pracownik obsługi lodowiska.
5. Dokumenty uprawniające do skorzystania ze zniżki należy okazać przed zakupem
biletu wstępu.
6. Bilet upoważnia do wejścia na lodowisko (jednorazowo 45min), i należy go okazać
pracownikowi lodowiska przy wejściu na taflę.
7. Karnet upoważnia do wydania biletu wstępu na lodowisko po uprzednim okazaniu
go w kasie Śremskiego Sportu Sp. z o.o.
8. Z lodowiska można korzystać indywidualnie lub grupowo. Wejście grupowe
rozumiane jest jako 10 osób + opiekun.
9. Nad porządkiem i bezpieczeństwem osób korzystających z lodowiska nadzór sprawują
pracownicy Śremskiego Sportu Sp. z o.o
10. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie max 100 osób. Śremski Sport
Sp. z o.o. może czasowo ograniczyć ilość osób korzystających z lodowiska.
11. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub prawnego
opiekuna.
12. Każdy korzystający z lodowiska przebywa na nim na własną odpowiedzialność.
13. W celu bezpieczeństwa zaleca się jazdę w rękawiczkach, kaskach ochronnych,
nakolannikach i nałokietnikach, w szczególności dla osób początkujących i poniżej
13 roku życia.
14. Sygnał dźwiękowy (gwizdek, krótki dzwonek, gong) lub komunikat słowny
bezwzględnie zobowiązuje korzystających do zastosowania się do poleceń pracownika
obsługi lodowiska
15. Na tafli lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność, kulturę jazdy oraz
stosować się do zaleceń obsługi. Jazda winna odbywać się w jednym kierunku
wyznaczonym przez obsługę lodowiska Śremskiego Sportu.
16. W celu ochrony przed kradzieżą zaleca się pozostawianie rzeczy wartościowych w
depozycie. Za rzeczy pozostawione, zagubione lub zniszczone na terenie obiektu
Śremski Sport Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
17. Na tafli lodowiska w szczególności:
a) dozwolone jest przebywanie wyłącznie w łyżwach,
b) zabrania się jazdy na długich łyżwach (panczenach),
c) zabrania się jazdy przedmiotami stanowiącymi zagrożenie dla pozostałych
użytkowników lodowiska,
d) zabrania się jazdy z dzieckiem na ręku,
e) zabrania się urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, potrącania, podcinania,
wykonywania skoków i gwałtownych hamowań,

f) zabrania się korzystania osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
g) zabrania się pozostawiania małych dzieci bez opieki.
h) zabrania się wprowadzania zwierząt.
18. . W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie
zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie w przypadku osoby niepełnoletniej
odpowiedzialność ponosi prawny opiekun.
19. Śremski Sport Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek
czynników od niego niezależnych, oraz za zdarzenia losowe.
20. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika
obsługi lodowiska.
21. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających
miejsce na lodowisku należy niezwłocznie poinformować obsługę lodowiska.
22. O rzeczach zagubionych/zaginionych na terenie Śremskiego Sportu Sp. z o.o. należy
niezwłocznie zawiadomić obsługę lodowiska.
23. Rzeczy znalezione należy odnieść do pracownika obsługi lodowiska.
24. Obiekt jest monitorowany.
25. Skargi i wnioski należy składać w książce Skarg i zażaleń znajdującej się w kasie
Śremskiego Sportu Sp. z o.o.
26. Osoba wykupująca bilet wstępu na lodowisko jedocześnie potwierdza że zapoznała się
z powyższym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Regulamin wchodzi z dniem: 05.12.2015

