REGULAMIN LODOWISKA
1. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny z którego mogą korzystać grupy zorganizowane oraz
osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
2. Obiekt jest czynny w następujących terminach i godzinach:
a) planowane zajęcia dla uczniów szkół w grupach zorganizowanych:
poniedziałek – piątek
godz. 800 - 1500
b) ślizgawki ogólnodostępne:
poniedziałek – piątek
godz. 1530 – 2130
sobota, niedziela
godz. 1000 - 2100
ferie zimowe
godz. 1000 - 2100
3. Kierownik – gospodarz obiektu jest odpowiedzialny za organizację wykorzystania lodowiska
w oparciu o miesięczny harmonogram zatwierdzony przez dyrektora MOSiR.
4. W przypadku organizowania imprez i zajęć sportowo – rekreacyjnych, MOSiR zastrzega sobie
prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
5. W sytuacjach niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z lodowiska decyduje
pracownik MOSiR.
6. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu, który należy
zachować do kontroli lub osoby uprawnione do bezpłatnego wstępu.
7. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na lodowisko.
8. Bezpłatnie z lodowiska mogą korzystać dzieci do lat 6 pod opieką osoby dorosłej będącej na
łyżwach.
9. Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę
lodu.
10. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 150 osób..
11. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami w ciepłym ubraniu
i rękawiczkach.
12. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będącej na łyżwach
i muszą być wyposażone w kask i rękawiczki.
13. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas
jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.
14. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez system nagłośnienia lodowiska.
15. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
o używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów
mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,
o siadania na bandach okalających lodowisko,
o rzucania śniegiem,
o jazdy z dziećmi na rękach,
o wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na taflę lodowiska,
o niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenie po tafli lodowiska,
o stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd,
urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw.
16. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w trakcie korzystania z obiektu podczas zajęć
wymienionych w pkt. 2”a” ponosi opiekun grupy.
17. Przed każdymi zajęciami w grupach zorganizowanych opiekun grupy ma obowiązek sprawdzić stan
techniczny udostępnionych urządzeń i sprzętu sportowego.
18. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.
19. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych tj. przy dłuższym boku lodowiska.
20. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi.
21. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń
zostanie za nią obciążona materialnie.

22. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika MOSiR.
23. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na obiekcie przez
użytkowników.
24. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem hokeja na
lodzie i łyżwiarstwa.
25. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń
wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń pracowników MOSiR.
26. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska.
27. Do niniejszego regulaminu mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Ośrodka Rekreacyjnego
„Planty”.

REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH
1. Korzystanie z kortów odbywa się zgodnie z harmonogramem rezerwacji lub innych działań na
terenie kortów. W przypadku braku rezerwacji, istnieje możliwość skorzystania z kortu po
uzgodnieniu z pracownikiem MOSiR.
2. Osoby korzystające z kortów zobowiązane są do posiadania stroju sportowego i obuwia z podeszwą
uniemożliwiającą zniszczenie nawierzchni kortów. Pracownicy MOSiR mają prawo odmówić
wstępu na kort osobom bez odpowiedniego stroju lub obuwia sportowego.
3. Rezerwacji kortów dokonuje się telefonicznie lub bezpośrednio u pracowników MOSiR.
4. Do niniejszego regulaminu mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Ośrodka Rekreacyjnego
„Planty”.

REGULAMIN BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
1. Nad porządkiem osób korzystających z boiska wielofunkcyjnego nadzór sprawują pracownicy
MOSiR.
2. Boisko wielofunkcyjne w okresie zimowym pełni funkcję lodowiska.
3. Osoby korzystające z boiska wielofunkcyjnego zobowiązane są do posiadania obuwia z podeszwą
uniemożliwiającą zniszczenie nawierzchni. Pracownicy MOSiR mają prawo odmówić wstępu na
boisko wielofunkcyjne osobom bez odpowiedniego obuwia.
4. Do niniejszego regulaminu mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Ośrodka Rekreacyjnego
„Planty”.
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