Regulamin lodowiska ICDS w Łomiankach
1) Lodowisko w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno – Sportowym w Łomiankach przy ulicy Staszica 2 , czynne jest siedem dni
w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 21:00, w soboty – niedziele od 10:00 – 21:00.
2) Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 11.00 z lodowiska mogą korzystać wyłącznie uczniowie w ramach lekcji w – f.
3) Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 100 osób.
4) Wszystkie osoby przebywające na lodowisku zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem lodowiska i stosowania się do jego
zapisów.
5) Przerwa techniczna odbywa się codziennie w godzinach od 15:00 do 16:00. W ciągu dnia mogą wystąpić krótkie przerwy
techniczne uzależnione od warunków atmosferycznych i stanu lodu.
6) W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych, ICDS ma prawo do zmiany godzin korzystania z
lodowiska.
7) Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby jeżdżące na łyżwach.
8) Wstęp na lodowisko jest bezpłatny.
9) Przy lodowisku funkcjonuje wypożyczalnia łyżew.
10) Obowiązuje Regulamin wypożyczania łyżew.
11) Na taflę lodowiska wchodzimy wyłącznie wejściem oznaczonym.
12) Korzystanie z lodowiska przez osoby, które nie ukończyły 7-go roku życia oraz grupy zorganizowane dzieci i młodzieży, odbywa się
jedynie w obecności i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna. Opiekun odpowiedzialny jest za właściwe zachowanie się
korzystających oraz za ich bezpieczeństwo.
13) Zaleca się by dzieci do lat 10 korzystały z lodowiska w kasku ochronnym.
14) Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy.
15) Jazda odbywa się w jednym kierunku, o zmianie kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.
16) Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
a) używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla innych
użytkowników,
b) siadania na bandach okalających lodowisko,
c) jazdy z dziećmi na rękach,
d) wnoszenia i spożywania jedzenia i napojów na tafli lodowiska,
e) stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla innych użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd, urządzania niebezpiecznych zabaw,
wyścigów,
f) chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu bez łyżew,
g) przebywania na tafli lodowiska podczas konserwacji lodu.
17) Na terenie lodowiska obowiązują zakazy :
a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
b) palenia tytoniu, zażywania środków odurzających,
c) wprowadzania zwierząt.
18) Użytkownicy korzystają z lodowiska na własną odpowiedzialność.
19) W celu uzyskania pierwszej pomocy należy się zgłosić do obsługi lodowiska. W obliczu zagrożenia zdrowia lub życia należy
niezwłocznie zawiadomić obsługę lodowiska.
20) Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia na terenie lodowiska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za szkody
wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
21) Wyznaczeni pracownicy ICDS oraz osoby upoważnione przez dyrektora ICDS- u pełnią nadzór nad przebiegiem zajęć na lodowisku
i przestrzeganiem regulaminu. Wszyscy korzystający z lodowiska zobowiązani są podporządkować się ich poleceniom.
22) Osoby naruszające ogólne zasady bezpieczeństwa, użytkowania oraz postanowienia niniejszego regulaminu, będą wypraszane z
terenu lodowiska, a osoby stale łamiące regulamin nie będą wpuszczane na lodowisko.
23) Teren lodowiska objęty jest ciągłym monitoringiem.
24) Uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać obsłudze lodowiska lub w administracji ICDS w godzinach
urzędowania (poniedziałek - piątek, godz. 8:00 – 16:00) Tel. 22 751- 04 74.
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