Regulamin korzystania z lodowiska na Obermarkt w Görlitz 2018
§ 1 Cel niniejszego regulaminu
Niniejszy regulamin obowiązuje w ramach użytkowania publicznego.
Podczas imprez specjalnych mogą zostać dopuszczone wyjątki, co jednak nie powoduje konieczności
odrębnego uchylania regulaminu. Życzenia, sugestie oraz zażalenia użytkowników przyjmują
pracownicy nadzoru, wzgl. kas lub kierownictwo lodowiska. Celem regulaminu jest zachowanie
bezpieczeństwa, porządku i czystości w całym obrębie lodowiska. Lodowisko prowadzi spółka
Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH, Brüderstraße 9, 02826 Görlitz.

§ 2 Obowiązywanie regulaminu
1. Regulamin lodowiska obowiązuje wszystkich użytkowników.
2. Pracownicy wykonują wobec wszystkich użytkowników prawa gospodarza. Należy stosować się do
ich poleceń. Użytkownicy naruszający niniejszy regulamin mogą zostać wykluczeni z korzystania z
lodowiska. Wraz z wejściem na teren lodowiska każdy użytkownik akceptuje niniejszy regulamin oraz
wszystkie zarządzenia służące do zachowania bezpieczeństwa użytkowania.
3. Obiekt należy traktować z odpowiednią dbałością. Za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem,
zawinione zanieczyszczenie lub uszkodzenie odpowiada użytkownik i jest on zobowiązany do
rekompensaty powstałej w związku z tym szkody.

§ 3 Odpowiedzialność za szkody
1. Użytkownicy korzystają z lodowiska na własne ryzyko. Prowadzący lodowisko oraz osoby
pomagające w wykonywaniu jego zobowiązań odpowiadają wobec użytkowników za szkody
wynikające z utraty życia, naruszenia czynności ciała lub rozstroju zdrowia oraz za szkody powstałe w
związku z naruszeniem istotnego obowiązku umownego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W pozostałym zakresie odpowiedzialność prowadzącego lodowisko oraz osób pomagających w
wykonywaniu jego zobowiązań ograniczona jest do działań umyślnych lub rażącego zaniedbania.
2. Prowadzący lodowisko odpowiada za utratę przedmiotów wartościowych, gotówki i odzieży
jedynie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to także uszkodzenia mienia przez
osoby trzecie.

§ 4 Wstęp
1. Warunkiem wstępu i korzystania z lodowiska jest uprzedni zakup opaski identyfikacyjnej w
obowiązującej aktualnie cenie. Opaski identyfikacyjne mają różne kolory w zależności od czasu
użytkowania i obowiązują dla jednorazowego wstępu oraz dla zdefiniowanego czasu użytkowania.
Również posiadacze biletów sezonowych oraz karnetów na 6 wejść muszą przed wejściem na
lodowisko odebrać opaskę identyfikacyjną w kasie. Opaski identyfikacyjne należy umieścić w sposób

widoczny na odzieży. Wraz z nabyciem i założeniem opaski identyfikacyjnej każdy użytkownik
podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu.
2. Osoby, które z powodu ułomności fizycznej lub psychicznej nie są w stanie poruszać się pewnie lub
też bez nadzoru mogą stworzyć zagrożenie dla siebie samych, mogą korzystać z lodowiska jedynie
razem z odpowiednią osobą towarzyszącą. Osoby cierpiące na napady padaczkowe mogą przebywać
na lodowisku tylko wraz z odpowiedzialną osobą towarzyszącą.
3. Wstęp wzbroniony jest między innymi osobom, które np. znajdują się pod widocznym wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających, które posiadają ze sobą zwierzęta, które cierpią na
chorobę zakaźną lub mają otwarte rany.
4. Dzieci do lat siedmiu mają prawo wstępu tylko w towarzystwie osób dorosłych, które ponoszą
pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie dzieci.

§ 5 Godziny otwarcia i ceny
1. Godziny otwarcia oraz aktualnie obowiązujący cennik będą podawane do wiadomości poprzez
wywieszoną informację i stanowią one integralną część regulaminu. Kasy otwierane są każdorazowo
na 15 minut przed danym przedziałem czasowym korzystania z lodowiska. Kasy zamykane są na pół
godziny przed końcem ostatniego przedziału czasowego korzystania z lodowiska (zgodnie z
wywieszoną informacją o godzinach otwarcia).
2. W przypadku ograniczenia możliwości korzystania z określonych części lodowiska lub z
poszczególnych ofert nie przysługuje prawo do zmniejszenia lub zwrotu ceny biletu wstępu.
3. Z powodu panujących warunków atmosferycznych oraz awarii technicznych, lodowisko może
zgodnie z odpowiedzialną decyzją pracowników nadzoru zostać czasowo zamknięte. W przypadku
przepełnienia wstęp na lodowisko może zostać czasowo ograniczony lub całkowicie wstrzymany.
Nabyte uprawnienia do wstępu nie podlegają w takim przypadku zwrotowi.
4. Za utracone bilety wstępu nie przysługuje zwrot.
5. Bilety oraz otrzymaną resztę należy niezwłocznie skontrolować, późniejsze reklamacje nie będą
uznawane.

§ 6 Wypożyczalnia łyżew i garderoba
1. Za wniesieniem odpowiedniej opłaty istnieje możliwość wypożyczenia łyżew.
2. Łyżwy wypożyczane są tylko za złożeniem zastawu (np. prawo jazdy, klucze, dowód osobisty itp.) a
wypożyczający ma obowiązek na żądanie podać swoje dane osobowe.

§ 7 Okres korzystania / przedziały czasowe
Lodowisko otwarte jest od 23 listopada 2018 do 6 stycznia 2019. Zastrzega się możliwość zmian,
które będą w odpowiednim czasie ogłaszane w prasie. Publiczne przedziały czasowe obejmują
dziennie łącznie do 10 godzin. Co dwie do czterech godzin konieczne jest czyszczenie tafli lodu.
Określone przedziały czasowe podane są w informacji: „Godziny otwarcia i ceny“. W trakcie
określonych czasów sprzątania powierzchnia lodowiska musi zostać opróżniona, co oznacza, że

wszyscy użytkownicy muszą opuścić taflę z końcem danego przedziału czasowego. Jeżeli lodowisko
nie mogłoby być użytkowane z przyczyn technicznych lub korzystanie z niego nie byłoby możliwe do
przyjęcia, to z tego tytułu nie można dochodzić roszczeń odszkodowawczych.

§ 8 Zasady zachowania
1. Użytkownicy mają obowiązek zaniechania wszystkiego, co naruszałoby zachowanie
bezpieczeństwa, porządku i spokoju lub też naruszałoby zasady dobrych obyczajów.
2. Przedmioty znalezione należy oddawać pracownikom, którzy zajmą się nimi odpowiednio do
obowiązujących przepisów prawa.
3. Na lód można wchodzić i jeździć po nim wyłącznie na nienagannych łyżwach. Buty ślizgowe oraz
łyżwy do jazdy szybkiej na lodzie nie są dopuszczone.
4. Fotografowanie lub filmowanie obcych osób bez ich zgody jest prawnie zabronione.
5. Użytkownikom nie zezwala się na korzystanie z instrumentów muzycznych, urządzeń do
odtwarzania dźwięku lub obrazu lub innych mediów, jeżeli mogłoby to być dokuczliwe dla innych
gości.
6. Każda osoba korzystająca z lodowiska ma obowiązek zachowywać się w taki sposób, aby nie
stwarzać zagrożenia lub nie naprzykrzać się innym użytkownikom.
7. Niedozwolone są: przesadnie szybka jazda, dziurawienie lodu łyżwami, jazda jeden za drugim
trzymając się za ręce, jazda pod prąd, rzucanie śnieżkami, zanieczyszczanie tafli lodu, przesiadywanie
na krawędzi tafli lodu oraz pozostawanie na lodowisku po zakończeniu przedziału czasowego,
palenie, jedzenie i picie na lodowisku, odpalanie jakichkolwiek fajerwerków, wyrzucanie odpadów
wszelkiego rodzaju, zabieranie na taflę lodu lasek, parasoli, butelek itp.
8. Osobom nieupoważnionym zabrania się dostępu do instalacji technicznych lodowiska.

§ 9 Wejście w życie
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2018 roku.
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