Załącznik nr 12
do Zarządzenia nr 4/2019
Dyrektora MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28.03.2019 roku

REGULAMIN
LODOWISKA MIEJSKIEGO

1. Lodowisko jest administrowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi
Mazowieckiej.
2. Lodowisko jest czynne w godzinach zgodnych z harmonogramem pracy Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
3. Zakup biletu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją warunków obowiązującego
regulaminu.
4. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny dowód wpłaty,
który należy zachować do kontroli przez okres korzystania z lodowiska.
5. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć grupowych, harmonogram
korzystania z lodowiska lub jego części może ulec zmianie.
6. Przy grupach zorganizowanych zalecana jest wcześniejsza rezerwacja. Brak rezerwacji
może skutkować brakiem możliwości skorzystania z lodowiska. Za bezpieczeństwo
odpowiada opiekun (1 opiekun - maks. 15 dzieci).
7. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na lodowisku wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
(1 opiekun - maks. 3 dzieci). Wymagane jest pełnienie opieki przez opiekuna na tafli
lodowiska.
8. Zalecane jest korzystanie z kasków.
9. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo maksymalnie 80 osób.
10.Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do:
a. zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy,
b. dbania o wypożyczony sprzęt,
c. dostosowania się do wszelkich uwag i poleceń służby porządkowej/obsługi lodowiska,
d. niezwłocznego zawiadomienia służb porządkowych w przypadku zauważenia usterek
technicznych lub nieprawidłowości,
e. przestrzegania ładu i porządku obowiązującego na terenie obiektu.
11.Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
a.wchodzenia na taflę bez łyżew,
b.wchodzenia na taflę w łyżwach długich - „panczenach”,
c.wnoszenia na taflę przedmiotów takich jak: kije hokejowe, telefony, plecaki, torebki
i innych przedmiotów mogących być zagrożeniem dla innych użytkowników,

d.wchodzenia na taflę w trakcie czyszczenia lodu,
e.jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego,
f. wykonywania niebezpiecznych manewrów (skoki, gwałtowne zwroty itp.),
g. jazdy z dziećmi na rękach,
h. siadania na bandach i przechodzenia ponad nimi,
i. rzucania przedmiotów w kierunku tafli lodowiska,
j. rzucania śniegiem,
k. wnoszenia jedzenia i napojów na taflę lodowiska,
l. wprowadzania na teren obiektu zwierząt,
ł. chodzenia w łyżwach po terenie okalającym lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami.
12. Obowiązuje zakaz wstępu na lodowisko osobom, których stan wskazuje na spożycie
alkoholu i/lub środków odurzających.
13. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz
spożywania alkoholu i środków odurzających.
14. Osoby nie przestrzegające regulaminu i naruszające porządek lodowiska będą usunięte
z lodowiska.
15. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem
łyżwiarstwa i robią to na własną odpowiedzialność.
16. W wypadku wyrządzonej szkody lub zniszczeń, osoba odpowiedzialna za skutki
zdarzenia zostanie obciążona materialnie.
17. Za rzeczy pozostawione na terenie lodowiska Administrator nie ponosi
odpowiedzialności.
18. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia lodowiska w przypadku
niesprzyjających warunków atmosferycznych.
19. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
20. W związku z korzystaniem z lodowiska mogą być przetwarzane dane osobowe.
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi
Mazowieckiej, adres: ul. H. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
a. realizacji świadczonych usług,
b. związanym z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, reklamacji, odszkodowań,
c. konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
d. promocji i informowania o działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Ostrowi Mazowieckiej poprzez publikację zdjęć, filmów w publikacjach, na stronach
internetowych oraz profilach społecznościowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Ostrowi Mazowieckiej, ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa poprzez
zastosowanie monitoringu wizyjnego.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczone są na stronie
internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej pod adresem:
http://www.mosir.ostrowmaz.pl/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne.

21. Administrator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

