REGULAMIN LODOWISKA
PRZY UL. KŁODNICKIEJ 95A, RUDA ŚLĄSKA

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zarządcą obiektu sportowego Lodowisko przy ul. Kłodnickiej 95A w Rudzie Śląskiej (dalej
obiekt) jest Aquadrom Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 95A, 41-706 Ruda Śląska,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000252866; NIP: 641-23-69-031; REGON 240309504,
kapitał zakładowy 48.671.350,00 zł.
2. Użytkownikami obiektu mogą być wyłącznie osoby, które zaakceptowały postanowienia
niniejszego regulaminu oraz zobowiązały się do jego stosowania.
3. Obiekt jest czynny wyłącznie w terminach określonych przez zarządcę. Dopuszcza się
okresowe zamknięcie obiektu ze względu na:
a) niesprzyjające warunki atmosferyczne,
b) prowadzenie prac serwisowych, konserwacyjnych etc.,
c) przerwy w dostawie energii elektrycznej,
d) inne okoliczności stwarzające ryzyko zagrożenia zdrowia i życia Użytkowników.
4. Zarządca bezpośrednio kieruje funkcjonowaniem obiektu, w szczególności w zakresie
określania terminów korzystania z obiektu oraz uzgadniania form i trybów aktywności
podejmowanych na jego terenie.
5. Ze względów technicznych Zarządca zastrzega sobie uprawnienie do ograniczenia liczby
osób korzystających obiektu.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTU
1. Wysokość opłat za korzystanie z obiektu

oraz wypożyczenie łyżew ustala

Aquadrom Sp. z o.o. w formie cenników. Obowiązujące cenniki stanowią integralną część
niniejszego Regulaminu.
2. Z obiektu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające ważny bilet wstępu (paragon).
3. Zakup biletu (paragonu) jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego
regulaminu.
4. Bilet (paragon) należy okazać w punkcie kontroli biletów i zachować przez cały czas
korzystania z obiektu.
ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU
1. Z obiektu mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy, których stan zdrowia pozwala na
wykonywanie ćwiczeń fizycznych w postaci jazdy na łyżwach. Użytkownicy korzystają
z obiektu na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
2. Użytkownicy obiektu zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
1) przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych,
2) przestrzegania godzin rozpoczęcia i zakończenia otwarcia obiektu poprzez
opuszczenie tafli lodowiska niezwłocznie po ich zakończeniu,
3) wchodzenia na taflę lodowiska i jej opuszczania tylko przez otwarte drzwi bandy,
4) wykonywania poleceń, uwag lub wytycznych pracowników obsługi obiektu,
5) zachowania czystości i porządku,
6) zachowania maksymalnej ostrożności podczas jazdy na tafli lodowiska,
7) zachowywania się w taki sposób, aby nie zakłócać korzystania z obiektu przez
innych Użytkowników,

8) wchodzenia na taflę lodowiska wyłącznie w łyżwach,
9) posiadania sprawnego sprzętu oraz odzieży przystosowanej do uprawiania jazdy
na łyżwach,
10) zaleca się używanie kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy szczególnie dla
dzieci,
11) opuszczenia tafli lodowiska na czas prowadzenia konserwacji lodowiska.
3. Użytkownikom obiektu zabrania się:
1) niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu,
2) zanieczyszczania i dewastowania obiektu,
3) wnoszenia

przedmiotów

stanowiących

zagrożenie

dla

zdrowia

i

życia

użytkowników, a w szczególności ostrych narzędzi, szklanych opakowań, puszek,
etc.,
4) wnoszenia

i

posiadania

na

terenie

obiektu

przedmiotów

i

substancji

niebezpiecznych, napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających
i psychotropowych,
5) wstępu i przebywania dla osób, znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie
napojów alkoholowych lub będących pod wpływem substancji odurzających
i psychotropowych,
6) spożywania na terenie obiektu napojów alkoholowych, zażywania narkotyków lub
wszelkich

substancji

odurzających

i

psychotropowych,

tytoniowych i papierosów elektronicznych,
7) wnoszenia przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,
8) wszczynania fałszywych alarmów,
9) wprowadzania zwierząt,

palenia

wyrobów

10)wnoszenia przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie, urządzania
wyścigów,

niebezpiecznych

zabaw,

jazdy

„pod

prąd”,

potrącania

innych

użytkowników, etc.,
11)jazdy z dziećmi na rękach,
12)jazdy z kijami hokejowymi, plecakami, torbami, itp.,
13)wnoszenia na taflę lodowiska artykułów spożywczych,
14)rzucania śnieżkami i innych zabaw śniegiem,
15)siadania na bandach,
16)blokowania wejść na taflę lodowiska,
17)przebywania na tafli lodowiska w czasie pracy maszyny do konserwacji lodu,
4. Osoby poniżej 18 roku życia korzystają z obiektu na ryzyko i odpowiedzialność rodziców
lub prawnych opiekunów. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką
osób pełnoletnich, na ich ryzyko i odpowiedzialność.
5. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z lodowiska wyłącznie w towarzystwie opiekuna.
6. Wszelkie wypadki zaistniałe w obiekcie należy natychmiast zgłaszać obsłudze.
7. Pracownicy

obsługi

legitymują

się

prawem

wydawania

wytycznych/poleceń

o charakterze porządkowym i organizacyjnym. Nie zastosowanie się do polecenia będzie
traktowane jako nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu.
8. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą̨ ryzyko związane z amatorskim uprawianiem
łyżwiarstwa.
9. Grupy zorganizowane zobowiązane są do zapewnienia 1 opiekuna na 15 osób.
POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Prowadzenie na terenie obiektu działalności usługowej, handlowej, gastronomicznej
uwarunkowane jest wyłącznie uzyskaniem zgody Aquadrom Sp. z o.o.

2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy
wniesionych na teren obiektu, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez
Użytkowników.
3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy użytkowników lub
innych podmiotów, a w szczególności spowodowane nie przestrzeganiem postanowień
niniejszego regulaminu.
4. Użytkownicy obiektu odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone
ich działaniem lub zaniechaniem
5. Na terenie obiektu działa wypożyczalnia łyżew, których wypożyczenie odbywa się na
zasadach określonych w regulaminie wypożyczalni.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na
terenie obiektu przepisów, zostaną zobligowane do opuszczenia z obiektu.
2. Skargi i wnioski można składać obsłudze obiektu lub w biurze obsługi klienta Aquadrom
Sp. z o.o.
3. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą
rozpatrywane i rozstrzygane przez Aquadrom Sp. z o.o. a w razie skierowania sprawy na
drogę postępowania sądową przez sąd właściwy dla siedziby Aquadrom Sp. z o.o.

