REGULAMIN LODOWISKA – AQUAPARK RADOM
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Lodowisko mieszczące się przy ul. Chrobrego 3 w Radomiu jest własnością Poland Business Park XXI Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 5a.
Regulamin Lodowiska obowiązuje wszystkich jego użytkowników (odwiedzających). Służy zachowaniu
bezpieczeństwa, porządku i czystości na całym jego terenie. Z chwilą zakupu biletu wstępu każdy
użytkownik (odwiedzający) akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
Lodowisko jest czynne dla klientów indywidualnych od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 20:00, a w weekendy, dni wolne od pracy i ferie zimowe w godzinach 11:00-21:00.
Lodowisko ma charakter ogólnodostępny, jest czynne zgodnie z harmonogramem ustalonym przez
dyrekcję Aquaparku Radom.
W przypadku złych warunków atmosferycznych Aquapark Radom może podjąć decyzję o zamknięciu
lodowiska.
W przypadku organizowania imprez sportowych Aquapark Radom zastrzega sobie prawo do zmiany
harmonogramu korzystania z lodowiska.
Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu, który należy
zachować do kontroli lub osoby uprawnione do bezpłatnych wejść.
Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na lodowisko.
Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu.
Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 50 osób.
Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń
wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.
Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami w ciepłym ubraniu i
rękawiczkach.
Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będącej na łyżwach i
muszą być wyposażone w kask.
Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy,
która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.
Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
•
•
•
•
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używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów
mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,
siadania na bandach okalających lodowisko,
rzucania śniegiem,
jazdy z dziećmi na rękach,
wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na taflę lodowiska,
niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenie po tafli lodowiska,
stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd,
urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw

16. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania
osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz zakaz palenia papierosów.
17. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.
18. Na terenie lodowiska funkcjonuje szatnia, która jest czynna w dni wolne od pracy. Za rzeczy
pozostawione w szatni lodowiska poza godzinami jej funkcjonowania Aquaparku Radom nie ponosi
odpowiedzialności.
19. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych tj. przy bandzie od strony Aquaparku.
20. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach po holach Aquaparku i terenie okalającym
lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi.
21. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń
zostanie za nią obciążona materialnie.
22. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
23. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
24. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW – AQUAPARK RADOM
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Łyżwy wypożycza się za kaucją w wysokości 150 zł za 1 parę łyżew.
Możliwe jest wypożyczenie łyżew bez kaucji, po uprzednim spisaniu oświadczenia przez obsługę
wypożyczalni, zawierającego dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nr
dokumentu) zgodne z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja
studencka, paszport, prawo jazdy) przy zachowaniu warunków określonych w niniejszym regulaminie:
a)

Wypożyczalnia przechowuje wypełnione oświadczenia zawierające dane (imię i nazwisko,
data urodzenia, adres zamieszkania, nr dokumentu) na czas wypożyczenia łyżew.

b) Podczas wypożyczania łyżew nie honoruje się dokumentów rodziców, innych członków
rodziny lub znajomych, jeżeli nie są oni obecni przy wypożyczeniu i nie wyrażą zgody na
pozostawienie danych osobowych w oświadczeniu. Osoba pozostawiająca dane osobowe do
oświadczenia uważana jest za wypożyczającego.
c)

Na jedno oświadczenie wypożycza się maksymalnie trzy pary łyżew. Łyżwy wypożyczone na
jedno oświadczenie należy zwrócić razem.

d) Pozostawione oświadczenie zawierające dane osobowe zwracane jest wypożyczającemu
z chwilą zdania łyżew.
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e)

Obsługa wypożyczalni podczas spisywania danych osobowych na oświadczeniu sprawdza czy
imię i nazwisko wypożyczającego jest zgodne z treścią dokumentu i czy wypożyczający
odpowiada osobie na zdjęciu.

f)

W przypadku nie zdania łyżew po zakończonej sesji lub wypożyczone łyżwy zostaną zwrócone
zniszczone, obsługa wypożyczalni zatrzyma oświadczenie zawierające dane osobowe
wypożyczającego w celu dochodzenia roszczeń z tytułu niezwrócenia /zniszczenia
wypożyczonych łyżew na drodze postępowania sądowego.

g)

W przypadku gdy łyżwy wypożyczone są za kaucją 150 zł za parę, a łyżwy nie zostaną
zwrócone lub zostaną zwrócone zniszczone, obsługa lodowiska zatrzyma kaucję wydając
potwierdzenie opłaty za łyżwy.

h)

Dane osobowe zawarte w dokumentach nie są i nie będą przetwarzane w żaden inny sposób
niż wskazany w pkt. a i f powyżej, a w szczególności nie są i nie będą kopiowane, utrwalane,
przetwarzane ani udostępniane.

Przy wypożyczeniu łyżew należy uiścić kwotę zgodną z aktualnym cennikiem.
Łyżwy wypożycza się tylko na okres jednej sesji.
W wypadku nie oddania łyżew po zakończeniu sesji pobierana będzie opłata za każdą rozpoczętą
godzinę według cennika obowiązującego przy standardowym wypożyczeniu łyżew.
6. Łyżwy oddaje się oczyszczone ze śniegu oraz z ułożonymi wkładkami w butach plastikowych.
7. Należy oddać łyżwy w miarę możliwości jak najszybciej po zakończeniu sesji.
8. Zabrania się przekazywania innym osobom wypożyczonego sprzętu.
9. Przy wypożyczeniu jak i przy oddawaniu łyżew obowiązuje kolejka.
10. Wymiany łyżew dokonuje się poza kolejnością.
11. Każdy korzystający z wypożyczalni jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i
przestrzegania jego zasad.
12. Uwagi na temat działania wypożyczalni prosimy kierować do organizatora wypożyczalni, którym jest
AQUAPARK RADOM.

