
REGULAMIN
DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z LODOWISKA

1. Właścicielem lodowiska jest Gmina Izabelin, z siedzibą przy ulicy 3 Maja 42 w Izabelinie.
2. Podmiotem  zarządzającym jest Centrum Kultury Izabelin w Izabelinie, ul. Matejki 21 – telefon 22 752 68 29.
3. Harmonogram  zajęć i godziny otwarcia lodowiska będą na bieżąco podawane na stronie internetowej Centrum

Kultury Izabelin www.centrum.izabelin.pl oraz na portalu Facebook Centrum Kultury Izabelin.
4. Limit osób przebywających na lodowisku wynika z aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących stanu

epidemii COVID-19. W braku takich limitów, na lodowisku może przebywać maksymalnie 100 osób.
5. Na lodowisku obowiązują aktualne przepisy związane ze stanem epidemii  COVID-19.
6. Zasady bezpieczeństwa, związane z epidemią wirusa COVID-19:
a. na lodowisku mogą przebywać osoby, które są zdrowe, nie mają objawów choroby takich jak gorączka, kaszel,

duszności, a także nie podlegają izolacji lub kwarantannie,,
b. w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak podwyższona temperatura, kaszel, złe

samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie zostanie wpuszczona na teren lodowiska. Taka osoba zostanie
poinformowana o konieczności pozostania w domu oraz skontaktowania się telefonicznie z lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej celem uzyskania tele porady medycznej,

c. przed wejściem na teren lodowiska należy zdezynfekować ręce. Płyny do dezynfekcji są dostępne na terenie
lodowiska,

d. należy utrzymywać bezpieczną odległość od innych osób – min. 1,5 m. Nie dotyczy to osób wspólnie
zamieszkujących lub gospodarujących,

e. należy ustawić się w kolejce przed namiotem/szatnią odzieży wierzchniej z zachowaniem dystansu. Obuwie należy
zostawić w torbie. Zalecamy przychodzenie z własnym workiem na obuwie,

f. po zejściu z lodu należy ustawić się w kolejce przed namiotem/szatnią odzieży, by odebrać obuwie.
g. należy niezwłocznie opuścić teren lodowiska,
h. podczas przebywania w namiocie/szatni należy zakrywać usta i nos.
7. Dzieci do 7 roku życia mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.
8. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do:

− przestrzegania ładu i porządku obowiązującego na terenie obiektu,
− kulturalnego zachowania się na terenie obiektu,
− niezwłocznego zawiadomienia służb porządkowych w przypadku zauważenia usterek technicznych
lub innych nieprawidłowości,
− posiadania na rękach – w trakcie jazdy na lodzie – rękawiczek,
− ostrożnej jazdy na lodzie,
− dostosowania się do wszelkich uwag i poleceń trenera oraz obsługi lodowiska

9. Osobom korzystającym z lodowiska nie wolno:
− wchodzić na taflę w obuwiu bez łyżew,
− wchodzić na taflę w łyżwach długich – „panczenach”,
− wchodzić na taflę w trakcie czyszczenia lodu,
− jeździć w kierunku przeciwnym do nakazanego,
− wykonywać skoków, gwałtownie zmieniać kierunku jazdy, siadać na bandach i przechodzić przez bandy

lodowiska,
− rzucać jakiekolwiek przedmioty na taflę lodu,
− jeździć z kijami hokejowymi,
− palić, wnosić i spożywać alkoholu, ani żadnych innych środków odurzających na terenie, pod warunkiem

usunięcia z obiektu,
− używać telefonu podczas jazdy,
− wprowadzać zwierząt na taflę.

10. Osoby w stanie nietrzeźwym nie zostaną wpuszczone na lodowisko.
11. W stosunku do osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu, trener, pracownik obsługi lodowiska może

zastosować  następujące środki:
− zwrócić publicznie uwagę i wezwać do zachowania porządku,
− wykluczyć z udziału w zajęciach
− poprosić o opuszczenie terenu lodowiska.

12. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, zajęcia nie zostaną przeprowadzone. Lodowisko może
zostać zamknięte.

13. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem
i przestrzegania  jego zasad.

Telefony alarmowe:
*Policja 997
*Straż Pożarna 998
*Pogotowie Ratunkowe 999
*Alarmowy Ogólny 112

Dyrektor Centrum Kultury Izabelin


