Projekt
z dnia 14 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLI/.../17
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu użytkowania lodowiska położonego przy
ul. mjr. Henryka Sucharskiego 15 w Augustowie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin użytkowania lodowiska położonego przy ul. mjr. Henryka Sucharskiego
15 w Augustowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie
Filip Jerzy Chodkiewicz
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Załącznik do Uchwały Nr XLI/.../17
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 22 listopada 2017 r.
Regulamin użytkowania lodowiska
§ 1. Właściciel i Zarządzający obiektem
1. Właścicielem lodowiska jest Gmina Miasto Augustów, ul. 3-go Maja 60.
2. Zarządzającym lodowiskiem jest Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie,
ul. mjr. Henryka Sucharskiego 15. Kontakt: tel. lodowisko: 519 421 897, lub 87 643 67 58.
Internet: www.basenaugustow.pl , email: info@lodowiskoaugustow.pl
3. Zarządzający sprawuje nadzór nad lodowiskiem i jest zobowiązany do bieżącej kontroli stanu technicznego
oraz upoważniony do egzekwowania postanowień niniejszego regulaminu.
§ 2. Zasady ogólne
1. Każdy korzystający z lodowiska jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem
i przestrzegania jego zasad.
2. Każdy użytkownik lodowiska korzysta z niego dobrowolnie i jest świadomy niebezpieczeństw/zagrożeń oraz
możliwości doznania kontuzji i urazów podczas jazdy.
3. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia związane z ryzykiem amatorskiego
uprawiania łyżwiarstwa .
4. Korzystający z lodowiska mają obowiązek stosowania się do poleceń osób obsługujących lodowisko.
W przeciwnym wypadku nie będą mogły korzystać z lodowiska.
5. Lodowisko jest czynne codziennie w okresie zimowym od grudnia do marca, zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez zarządzającego. Harmonogram korzystania dostępny jest na stronie internetowej zarządzającego
oraz tablicy informacyjnej umieszczonej przy lodowisku.
6. Okres funkcjonowania lodowiska może zostać skrócony lub wydłużony w zależności od panujących
warunków atmosferycznych.
7. Zarządzający ma prawo okresowo wyłączyć lodowisko z użytkowania z powodu min. opadów deszczu lub
intensywnych opadów śniegu.
8. Z lodowiska mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
9. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób korzystających z lodowiska pod nadzorem i kierunkiem
nauczyciela, instruktora, trenera, lub innej uprawnionej osoby.
10. Korzystanie z lodowiska jest odpłatne, za wyjątkiem zorganizowanych zajęć szkolnych w ramach
wychowania fizycznego dla uczniów augustowskich szkół.
11. Wysokość opłat
za korzystanie z lodowiska określa Cennik dostępny na stronie internetowej
zarządzającego oraz tablicy umieszczonej przy lodowisku.
12. Z lodowiska może korzystać jednorazowo maksymalnie 30 osób.
13. W wyjątkowych przypadkach, takich jak zorganizowane zajęcia w grupach lub wysoki poziom
umiejętności korzystających, liczba osób przebywająca na lodowisku może zostać zwiększona do 40. Zgodę na
zwiększenie liczby korzystających wyraża Dyrektor CSiR lub upoważniony przez niego pracownik.
14. Zarządzający lodowiskiem zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby osób korzystających z lodowiska
(np. gdy liczba osób korzystających uniemożliwia swobodne korzystanie z niego innym użytkownikom lub
prowadzenie zajęć szkoleniowych organizowanych przez CSiR).
§ 3. Zasady szczegółowe
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1. Korzystanie z lodowiska odbywa się w systemie 50 minutowych „tercji”. Przez tercję rozumie się czas
przebywania na lodzie bez przerwy na wejście i wyjście.
2. Wejścia na lodowisko odbywają się o określonych godzinach podanych w harmonogramie.
3. W godzinach od 800 do 1400 pierwszeństwo do korzystania i rezerwacji mają grupy szkolne realizujące
zajęcia wychowania fizycznego.
4. Zarządzający dopuszcza możliwość rezerwacji lodowiska na potrzeby gry w hokeja w ostatniej godzinie
określonej w harmonogramie funkcjonowania lodowiska. Uczestnicy gry muszą posiadać własny sprzęt.
5. Korzystanie z lodowiska przez osoby niepełnoletnie odbywa się za zgodą i wiedzą opiekunów prawnych.
6. Korzystanie z lodowiska przez dzieci do lat 10 odbywa się wyłącznie w obecności i pod nadzorem
pełnoletniego opiekuna. Opiekun znajdujący się na lodowisku jest zobowiązany do poruszania się w łyżwach.
Opiekun odpowiedzialny jest za właściwe zachowanie dzieci oraz za ich bezpieczeństwo.
7. W celu weryfikacji wieku uczestnika, obsługa lodowiska może wymagać okazania legitymacji szkolnej lub
innego dokumentu potwierdzającego wiek uczestnika.
8. Za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie uczestników zajęć grupowych na lodowisku i terenie przyległym
odpowiedzialni są opiekunowie grup.
9. Opiekunowie grup mają obowiązek przebywania wraz z grupą na tafli lodowiska, za wyjątkiem zajęć
prowadzonych przez instruktora.
10. Nauka jazdy prowadzona
zarządzającego.

przez

instruktora może odbywać się wyłącznie za wiedzą i zgodą

11. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy,
która odbywa się w jednym kierunku.
12. Jazdę w każdej tercji rozpoczyna się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. O zmianie
kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska za pomocą sygnalizacji dźwiękowej typu gwizdek lub tuba głosowa.
13. Na lodowisku mogą przebywać wyłącznie osoby w łyżwach, ciepłym ubraniu, czapce i rękawiczkach.
Zaleca się używanie kasku i ochraniaczy.
14. Do każdorazowego użycia łyżew do jazdy szybkiej, kijów i krążków hokejowych oraz innych podobnych
przedmiotów wymagana jest zgoda zarządzającego.
15. W łyżwach można przebywać wyłącznie na tafli lodowiska oraz miejscach wyłożonych specjalnymi
matami.
16. Wszystkie wypadki i zdarzenia zagrażające zdrowiu lub życiu należy zgłaszać obsłudze obiektu.
§ 4. Zakazy
1. Na lodowisko i teren przyległy zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie napojów
alkoholowych lub innych środków odurzających.
2. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
1) urządzania niebezpiecznych zabaw, wyścigów, jazdy w przeciwnym do ustalonego kierunku (pod prąd),
2) siadania na bandach okalających lodowisko oraz przeskakiwania przez nie,
3) wnoszenia i spożywania posiłków, napojów alkoholowych i innych środków odurzających
tytoniu,

oraz palenia

4) niszczenia sprzętu i urządzeń lodowiska,
5) chodzenia po tafli lodowiska w zwykłym obuwiu,
6) jazdy z dziećmi na rękach,
7) wprowadzania zwierząt na teren lodowiska,
8) rzucania śniegiem,
9) używania słuchawek podczas jazdy,
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10) używania wulgaryzmów.
3. Zabronione jest wchodzenie i przebywanie na lodowisku w czasie przerw technicznych na czyszczenie lodu
oraz okresowego wyłączenia z użytkowania. O możliwości ponownego korzystania z lodowiska decyduje obsługa.
4. Bezwzględnie zabrania się przebywania na lodowisku poza godzinami otwarcia.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Za rzeczy pozostawione na lodowisku oraz wokół niego zarządzający nie ponosi odpowiedzialności.
2. Za uszkodzenie urządzeń elektronicznych, w tym telefonów
itp. wnoszonych na teren lodowiska zarządzający nie odpowiada.

komórkowych,

odtwarzaczy

MP3

3. Wszelkie zauważone uszkodzenia (m.in. uszkodzenia tafli lodu lub wyposażenia), wypadki (z udziałem
użytkowników lodowiska) lub inne nieprawidłowości należy natychmiast zgłosić obsłudze obiektu.
4. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za
nie obciążona materialnie.
5. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska, a także mogą być
zastosowane wobec nich konsekwencje prawne i materialne.
6. Obsługa lodowiska upoważniona jest do kontrolowania zachowania się na lodowisku i odpowiedniego
reagowania.
7. Skargi i wnioski należy zgłaszać w sekretariacie CSiR (budynek Pływalni) od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1500 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@lodowiskoaugustow.pl
Telefony alarmowe:
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż pożarna - 998
Policja - 997
Europejski nr ratunkowy - 112
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