Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/278/16
Rady Miasta Kutno
z dnia 21 czerwca 2016 r.
Regulamin sztucznego lodowiska miejskiego przy ul.Tadeusza Kościuszki 26.
1. Regulamin określa zasady korzystania ze sztucznego lodowiska miejskiego zwanego dalej
"lodowiskiem".
2. Administratorem lodowiska jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, z siedzibą przy ul.
Kościuszki 26, zwany dalej "MOSiR".
3. Nadzór nad porządkiem i bezpieczeństwem osób korzystających z lodowiska sprawują służby
porządkowe MOSiR.
4. Wejście na taflę lodowiska odbywa się w pełnych godzinach zgodnie z ustalonym
harmonogramem, przy czym efektywny czas jazdy wynosi 50 minut.
5. W przypadku organizowania imprez sportowych, MOSiR zastrzega sobie prawo do
harmonogramu korzystania z lodowiska.

zmiany

6. Bilet wstępu, paragon za wypożyczenie łyżew lub kasku należy zachować do kontroli, aż do
momentu opuszczenia terenu lodowiska.
7. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 60 osób.
8. Korzystający z lodowiska zobowiązani są do:
a) stosowania się do poleceń służb porządkowych,
b) jazdy w określonym kierunku oraz dokonywania jego zmiany tylko na komendę podaną przez osobę
sprawującą nadzór nad porządkiem i bezpieczeństwem,
c) używania sprzętu i wyposażenia sportowego dedykowanego do używania na sztucznych
lodowiskach,
d) używania sprzętu i wyposażenia sportowego adekwatnego do posiadanych umiejętności,
e) chodzenia w łyżwach tylko w miejscach pokrytych gumowymi wykładzinami,
f) niezwłocznego opuszczenia tafli lodu w przypadku wystąpienia uszkodzeń tafli lodu lub innych
okoliczności uniemożliwiających korzystanie z lodowiska,
g) kulturalnego zachowania się na terenie lodowiska,
h) niezwłocznego zawiadomienia
nieprawidłowości,

służb

porządkowych

w

przypadku

zauważenia

wszelkich

i) posiadania ważnego biletu wstępu lub innego dokumentu potwierdzającego możliwość korzystania z
lodowiska.
9. Na tafli lodowiska zabrania się:
a) wchodzenia w obuwiu bez łyżew,
b) jazdy w kierunku przeciwnym niż określony przez osobę sprawującą nadzór,
c) stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska,
d) jeżdżenia z nadmierną prędkością w stosunku do pozostałych użytkowników będących na tafli
lodowiska,
e) wykonywania skoków (figur łyżwiarstwa),
niewymuszonych zmian kierunku jazdy,

gwałtownego

hamowania

oraz

gwałtownych

f) siadania na bandach okalających lodowisko oraz wchodzenia na konstrukcje zadaszenia lodowiska,
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10. MOSiR ma prawo odmówić wstępu na teren lodowiska lub wydać polecenie opuszczenia
lodowiska osobom:
a) wprowadzającym i użytkującym sprzęt inny niż zgodny z przeznaczeniem lodowiska.
b) niszczącym urządzenia sportowe i nawierzchnię lodowiska,
c) wchodzącym na konstrukcje zadaszenia i urządzenia sportowe,
d) palącym tytoń, używającym papierosów elektronicznych, żującym gumę, spożywającym alkohol,
środki odurzające lub substancje psychotropowe albo środki zastępcze,
e) zaśmiecającym teren lodowiska,
f) wnoszącym na teren lodowiska materiały i przedmioty niebezpieczne,
g) zakłócającym porządek i używającym słów wulgarnych,
h) wprowadzającym zwierzęta.
11. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie lodowiska.
12. Lodowisko funkcjonuje przy temperaturze powietrza od - 15 do + 8 °C.
13. MOSiR zastrzega sobie prawo do zamknięcia całego lodowiska lub jego części ze względu na
złe warunki atmosferyczne, stan techniczny lub inne okoliczności. O swojej decyzji MOSiR poinformuje
najpóźniej w dniu zamknięcia lodowiska, poprzez wywieszenie informacji przy wejściu na lodowisko.
14. Korzystające z lodowiska dzieci do lat 7 przebywają na nim pod opieką osoby dorosłej lub
opiekuna i obowiązkowo muszą mieć założony na głowę kask.
15. Na terenie lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność.
16. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika sprawującego
nadzór nad porządkiem.
17. Skargi i wnioski należy składać do MOSiR pod nr tel. 24 355 22 24.
18. W przypadku konieczności wezwania służb porządkowych lub ratowniczych należy korzystać z
następujących numerów telefonów:
997 - Policja,
998 - Straż Pożarna,
999 - Pogotowie Ratunkowe
986 - Straż Miejska
Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub
mienia.
19. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie obowiązują odpowiednie przepisy prawa.
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