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Regulamin sezonowego lodowiska.
Lodowisko Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
Organizatorem lodowiska, wypożyczalni łyżew i serwisu jest Słupski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Słupsku.

1.
Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu.
2.
Bilet należy zachować do kontroli na cały czas korzystania z lodowiska.
3.
Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, młodzieży oraz studentom do 26 roku życia na
podstawie okazania ważnej legitymacji.
4.
Uczestnicy ślizgawek ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
5.
Należy zachować maksymalną ostrożność podczas jazdy i na całym terenie
obiektu.
6.
Zaleca się jazdę w rękawiczkach i kasku ochronnym, szczególnie w przypadku
małych dzieci.
7.
Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
8.
Obowiązkiem osób korzystających z lodowiska jest wykonywanie poleceń
organizatorów, porządkowych oraz stosowanie się do poleceń podawanych przez głośniki.
9.
Za pozostawione rzeczy organizator nie odpowiada.
10.
Za uszkodzenia wartościowego sprzętu wnoszonego na płytę lodowiska (np.
telefony komórkowe) organizator nie odpowiada.
11.
Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania osób w stanie wskazującym na
spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
12.
Osoby łamiące zasady regulaminu będą wypraszane z lodowiska, bez prawa
zwrotu wykupionych biletów.
13.
Osoby stale łamiące zasady regulaminu nie będą wpuszczane na lodowisko.

__
tel: +48 59 84 47 531
sosir@sosir.slupsk.pl

www.fb.com/MiastoSlupsk
www.slupsk.pl

14.
Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać
organizatorom lub obsłudze obiektu.
15.
Wszelkie wypadki zaistniałe na lodowisku należy bezwzględnie zgłaszać obsłudze
lodowiska.
Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:

1.
Urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy „pod prąd”, potrącania i
podcinania.
2.
Jazdy z dziećmi na rękach.
3.
Jazdy na długich łyżwach (panczenach), jazdy z kijami hokejowymi i plecakami,
torbami, itp.
4.
Wnoszenia na taflę lodowiska jedzenia, puszek i butelek z napojami oraz innych
niebezpiecznych przedmiotów.
5.
Rzucania śnieżkami.
6.
Siadania na bandach lodowiska.
7.
Chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu.
8.
Palenia tytoniu i picia alkoholu.
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