REGULAMIN MIEJSKIEGO LODOWISKA
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOKÓŁCE
UL. MARIAŃSKA 31
1. Sztuczne lodowisko jest Obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce.
2. Lodowisko, zwane dalej „Obiektem” jest ogólnodostępne i czynne codziennie w godzinach podanych na
tablicy ogłoszeń Obiektu.
3. Godziny otwarcia:
1) w dni powszednie od godz. 8:00 do 21:00,
2) w soboty, niedziele i ferie zimowe od godz. 9:00 do 21:00,
3) w godzinach od 13:00 do 15:00 według potrzeb wykonywana będzie przerwa konserwacyjna. Wszyscy
zobowiązani są opuścić taflę lodowiska na prośbę pracownika obsługującego obiekt,
4) w przypadku organizowania imprez sportowych lub innych zajęć zorganizowanych, harmonogram
Obiektu może ulec zmianie. Informacja o zamianie harmonogramu umieszczona będzie z jednodniowym
wyprzedzeniem na stronie internetowej osir.sokolka.pl,
5) w przypadku bezpłatnego korzystania z lodowiska przez uczniów w grupach zorganizowanych pod
nadzorem opiekuna – nauczyciela w ramach zajęć wychowania fizycznego pierwszeństwo maja klasy ze
szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Sokółka.
4. W przypadku obfitych opadów deszczu i śniegu oraz temperatury powietrza powyżej 6o C Obiekt jest
nieczynny.
5. Zaleca się jazdę w kaskach ochronnych, nakolannikach i nałokietnikach, szczególnie dla małych dzieci.
6. Na tafli lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność i stosować się do zaleceń obsługi. Jazda winna
odbywać się w jednym kierunku (przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
7. Zarządzający nie odpowiada za rzeczy pozostawione, zgubione lub zniszczone na terenie obiektu.
8. Niezależnie od czasu wstępu na taflę lodową osoby korzystające kończą jazdę w wyznaczonej godzinie.
9. W przypadku organizowania imprez sportowo – rekreacyjnych OSiR ma prawo do ograniczenia liczby osób
korzystających z tafli.
10. Na tafli lodowej maże przebywać jednorazowo maksymalnie 80 osób. W szczególnych przypadkach
dyżurujący pracownik OSiR ma prawo do wstrzymania wstępu na Obiekt przy mniejszej ilości osób.
11. Wstęp na Obiekt jest możliwy za okazaniem biletu wstępu.
12. Użytkownicy Obiektu mogą korzystać z wypożyczalni łyżew, po wcześniejszym wykupieniu biletu i okazaniu
dokumentu tożsamości.
13. Osoby korzystające z Obiektu zobowiązane są do:
1) kulturalnego zachowania się na terenie Obiektu;
2) posiadania na rękach – w trakcie jazdy na lodzie – rękawiczek;
3) dbania o wypożyczony sprzęt;
4) dostosowania się do wszelkich uwag i poleceń obsługi;
5) niezwłocznego zawiadomienia obsługi w przypadku zauważenia usterek technicznych lub innych
nieprawidłowości;
6) przestrzegania ładu i porządku obowiązującego na terenie Obiektu.

14. Osobom korzystającym z obiektu nie wolno:
1) wchodzić na taflę lodową w obuwiu,
2) wchodzić na taflę lodową w łyżwach długich - „panczenach” - nie dotyczy zawodów i treningów short
tracku,
3) wchodzić na taflę w trakcie czyszczenia lodu,
4) jeździć w kierunku przeciwnym do nakazanego,
5) jeździć z kijem hokejowym – nie dotyczy treningów i meczy hokejowych,
6) wykonywać skoków, gwałtownie zmieniać kierunek jazdy, siadać na bandach i przechodzić przez bandy
lodowiska,
7) rzucać jakichkolwiek przedmiotów na taflę,
8) wchodzić na trybunę poza imprezami,
9) jeździć z dziećmi na rękach,
10) urządzać wyścigów, niebezpiecznych zabaw, potrącać i podcinać,
11) wprowadzać zwierząt,
12) wnosić na lód napojów, pożywienia i spożywania ich w trakcie jazdy,
13) rzucać śnieżkami i jakimikolwiek przedmiotami,
14) skuwać lodu i niszczyć band.
15. Zabrania się palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających na terenie
Obiektu pod rygorem usunięcia z Obiektu.
16. Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą wpuszczane na teren Obiektu.
17. Użytkownik, który na terenie Obiektu spowoduje uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu będącego
w użytkowaniu OSiR, jest zobowiązany do naprawienia szkody lub do pokrycia kosztów uszkodzenia
wycenionych przez OSiR.
18. W stosunku do użytkownika, który nie zwrócił wypożyczonych łyżew OSiR podejmie odpowiednie środki
prawne.
19. W stosunku do osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu, obsługa może zastosować następujące
środki:
1) zwrócić publicznie uwagę i wezwać do zachowania porządku,
2) wyprowadzić z obiektu a w przypadku stawiania oporu zawiadomić policję.
20. Harmonogram korzystania z Obiektu oraz ceny biletów wstępu, wypożyczalni i ostrzenia podane
są użytkownikom przez wywieszenie do ogólnej wiadomości na tablicy ogłoszeń.
21. Korzystanie z Obiektu odbywa się na własną odpowiedzialność użytkowników. Ryzyko związane
z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa ponosi osoba korzystająca z Obiektu.
22. Każdy korzystający z Obiektu jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem
i przestrzegania jego zasad.
23. Zasady korzystania z Obiektu, w zakresie imprez masowych organizowanych na terenie Obiektu – określa
Regulamin imprez masowych organizowanych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce przy
ul. Mariańskiej 31.
24. Osoby korzystające z Obiektu powinny brać pod uwagę zużywanie się płyty lodowej w czasie sesji jazdy,
możliwość powstawania wyżłobień w nawierzchni lodu, zachowując przy tym szczególną ostrożność.

25. Każdy korzystający z Obiektu przebywa na nim na własną odpowiedzialność.
26. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi Obiektu.
O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na Obiekcie
należy natychmiast poinformować obsługę Obiektu lub Policję – tel. 997, a w razie wypadku Pogotowie
Ratunkowe – tel. 999.
27. Zarządca Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego
niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan Obiektu.
28. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2016 r.
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Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sokółce
Piotr Rygasiewicz

