REGULAMIN KORZYTSANIA ZE SZTUCZNEGO LODOWISKA
1.Lodowisko jest otwarte w okresie od początku listopada do
końca lutego i jest administrowane i obsługiwane przez Centrum
Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie, zwanym dalej
„zarządzającym”. Obiekt ma charakter ogólnodostępny.
2.Wejście na taflę lodowiska odbywa się na podstawie ważnego
biletu wejściowego, za który pobierana jest kaucja zwrotna.
3.Kaucja może być zwrócona tylko do ostatniego dnia
funkcjonowania lodowiska w danym sezonie.
4.Bilet wstępu upoważnia do korzystania z lodowiska zgodnie z
cennikiem obowiązującym w danym sezonie
5.Dzieci do lat 4 korzystają z lodowiska bezpłatnie , pod
warunkiem wykupienia biletu wstępu przez opiekuna.
6. Organizacja imprez sportowych lub zajęć grup
zorganizowanych wymaga pisemnej zgody zarządzającego.
7.Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo maksymalnie
80 osób. Dyżurujący pracownik zarządzającego, zwany dalej
„obsługą lodowiska”, ma prawo chwilowego wstrzymania wstępu
na lodowisko, do momentu zwolnienia miejsca.
8.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 swoich
podopiecznych oraz za ich bezpieczeństwo.
9.Korzystający z lodowiska ponoszą ryzyko związane z
amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
10.Podczas korzystania z tafli lodowiska należy zachować
maksymalną ostrożność i podporządkować się poleceniom
„obsługi lodowiska”.
11.Zaleca się jazdę w rękawiczkach oraz kaskach.

12.Klient odpowiedzialny jest za uszkodzenia sprzętu będącego
własnością CSTiR
13.W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba
odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie obciążona
materialnie.
14.Za rzeczy pozostawione na lodowisku zarządzający nie
ponosi żadnej odpowiedzialności.
15.Na lodowisko zabrania się wstępu osobom, których stan
wskazuje na spożycie napojów alkoholowych lub środków
odurzających.
16.Podczas korzystania z lodowiska zabrania się:
- urządzania niebezpiecznych zabaw, potrącania osób trzecich
- jazdy z dziećmi na rękach,
- jazdy na długich łyżwach (panczenach), jazdy z kijami
hokejowymi, jazdy z plecakami,
- wnoszenia na taflę lodowiska puszek i butelek z napojami,
- rzucania śnieżkami lub jakimikolwiek innymi przedmiotami,
-siadania na bandach lodowiska,
- wnoszenia rzeczy stanowiących zagrożenie dla użytkowników
lodowiska
17.W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba
odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią
obciążona materialnie.
18.Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do
zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego
zasad.
19.Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego
regulaminu zostaną usunięte z lodowiska.
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