REGULAMIN LODOWISKA „PSZCZELNIK”
1. Lodowisko „Park Pszczelnik” prowadzone jest przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji „Pszczelnik” (dalej MOSiR "Pszczelnik") z siedzibą w Siemianowicach
Śląskich, Park Pszczelnik 3, 41-100 Siemianowice Śląskie.
2. Lodowisko „Park Pszczelnik” (dalej lodowisko) jest czynne w sezonie zimowym.
Godziny otwarcia lodowiska określa oddzielny harmonogram stanowiący
załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Za korzystanie z lodowiska pobierana jest opłata w kwocie wynikającej
z obowiązującego cennika (Zarządzenie Prezydenta Miasta Siemianowice
Śląskie Nr 2329/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r.).
4. Zasady korzystania z wypożyczalni łyżew określa oddzielny regulamin.
5. Czas przebywania na tafli lodowiska, przeznaczony na jazdę wynosi
jednorazowo 45 min. Po każdym czasie jazdy następuje 15 minutowa przerwa.
6. Po komunikacie informującym o rozpoczęciu przerwy osoby przebywające na
tafli lodowiska zobowiązane są do bezzwłocznego jej opuszczenia.
7. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo maksymalnie 80 osób.
8. Na lodowisku obowiązuje jeden kierunek jazdy wyznaczony przez obsługę.
9. Lodowisko nieczynne jest w przypadku opadów deszczu lub śniegu.
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10. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet
wstępu.
11. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na lodowisko.
12. Należy zachować bilet do kontroli do momentu opuszczenia terenu lodowiska.
13. Każdy korzystający z lodowiska zobowiązany jest do:
a) wykonywania poleceń pracowników obsługi lodowiska,
b) stosowania się do komunikatów podawanych przez głośniki,
14. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osoby dorosłej.
15. Za uszkodzenie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych
wnoszonych na płytę lodowiska, MOSiR "Pszczelnik" nie odpowiada.
16. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia napojów alkoholowych oraz
przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych
środków odurzających.

17. Na płycie lodowiska obowiązuje zakaz palenia papierosów.
18. Nakazuje się jazdę w czapce i rękawiczkach. Dzieciom w wieku do lat 7 zaleca
się jazdę w kasku ochronnym.
19. Korzystanie z lodowiska odbywa się na własną odpowiedzialność, a osoby
korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem
łyżwiarstwa.
20. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika
lodowiska.
21. Osoby łamiące zasady regulaminu będą wypraszane z lodowiska.
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23. MOSiR "Pszczelnik" zastrzega sobie możliwość rezerwacji lodowiska dla
grup zorganizowanych.
24. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska oraz w miejscach
wyłożonych odpowiednią wykładziną. Zabrania się chodzenia na łyżwach poza
przystosowaną do tego strefą.
25. Podczas przebywania na lodowisku zabrania się:
a) urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd potrącania
i podcinania,
b) jazdy z dziećmi na rękach,
c) jazdy w kierunku przeciwnym do wskazanego,
d) jazdy na długich łyżwach (panczenach), jazdy z kijami hokejowymi i plecakami,
e) wykonywania skoków,
f) gwałtownego hamowania,
g) wnoszenia na taflę lodowiska puszek, kartonów i butelek z napojami,
h) rzucania śnieżkami,
i) siadania na bandach lodowiska,
j) chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu,
k) wprowadzania zwierząt,
l) używania otwartego ognia,
26. MOSiR "Pszczelnik" zastrzega sobie prawo do wyłączenia stosowania regulacji
zawartych punkcie 25 na czas imprez sportowych, rekreacyjnych i artystycznych
odbywających się na terenie obiektu.
27. Osoba przebywająca na lodowisku ma obowiązek przestrzegania zapisów
niniejszego regulaminu oraz innych regulaminów obowiązujących w obiektach
sportowych położonych w Parku Pszczelnik.
28. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.12.2021 r.

