REGULAMIN OBIEKTU

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Obiekt stanowi zespół hali curlingowej Curling Łódź przy ul. Śnieżnej 10 w Łodzi wraz z
terenem parkingu oraz terenem zielonym wokół budynku.
2. Obiekt jest czynny w poniedziałki w godzinach 16:00 - 22:00, od wtorku do piątku w
godzinach 12:00 - 22:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 22:00.
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu oraz korzystające z usług
oferowanych w obiekcie, zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu przed
wejściem na jego teren.
4. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do
uiszczenia opłaty za te usługi przed rozpoczęciem korzystania z obiektu zgodnie z
aktualnie obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie: www.curlinglodz.pl/pricelist
5. Każdy użytkownik obiektu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu oraz
instrukcji personelu hali.
6. Dzieci do lat 13 na terenie obiektu mogą przebywać tylko pod opieką dorosłych. Dzieci
do lat 13 mogą korzystać lodowiska jedynie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego
(rodzic/opiekun prawny musi znajdować się na terenie obiektu, nie jest jednak
zobowiązany do korzystania z lodowiska wraz z dzieckiem) lub po dostarczeniu
obsłudze hali pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego. Formularz zgody można
wypełnić w recepcji lub pobrać ze strony: www.curlinglodz.pl/files/files/shares/
zgoda_opiekuna.pdf
7. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub nie
stosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą być usuwane z
terenu obiektu.
8. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
a) palenia tytoniu,
b) wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
c) przebywania zwierząt,
d) wstępu osobom po użyciu alkoholu lub, których stan wskazuje na spożycie
alkoholu lub innych środków odurzających.
9. Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia przedmiotów wartościowych oraz
pieniędzy w szafkach depozytowych zlokalizowanych w szatniach.
10. Parking jest darmowy dla klientów obiektu
II. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU
1. Obiekt jest miejscem o podwyższonym ryzyku – należy zachować szczególną
ostrożność.
2. Przy korzystaniu z urządzeń Obiektu należy bezwzględnie stosować się do instrukcji
użytkowania oraz poleceń obsługi.
strona 1 z 2

3. Na terenie Obiektu zabrania się:
a) konsumpcji artykułów żywnościowych i spożywania napojów alkoholowych poza
strefą barową,
b) wnoszenia do Obiektu napojów alkoholowych i innych środków odurzających ,
c) palenia wyrobów tytoniowych,
d) niszczenia wyposażenia,
4. Z Obiektu mogą być usuwane osoby o agresywnych zachowaniach i naruszające
godność osobistą innych.
5. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 32 uczestników,
odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie
Obiektu.
6. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia należy zgłaszać
niezwłocznie obsłudze Obiektu.
III. ZASADY KORZYSTANIA Z LODOWISKA
1. Przebywanie na lodowisku jest możliwe tylko po zmianie obuwia na czyste.
2. Zaleca się korzystanie z kasków w trakcie przebywania na lodzie.
3. Zabrania się:
a) wnoszenia napojów i jedzenia na taflę lodowiska,
b) pozostawiania przedmiotów (szczotek, sliderów, rękawiczek, itd.) na lodzie,
c) dotykania lodu rękami; siadania, leżenia lub klęczenia na lodzie,
d) zagrywania kamieni w kierunku ludzi lub jadących z przeciwnego kierunku
kamieni,
e) podnoszenia kamieni z lodu,
f) przechodzenia lub przeskakiwania nad kamieniami,
g) biegania, skakania, popychania innych uczestników i innych zachowań mogących
spowodować zagrożenie bezpieczeństwa innych osób przebywających na
lodowisku,
h) wchodzenia na lód w stanie nietrzeźwym.
4. Po zakończonym treningu kamienie należy poukładać w wyznaczonych do tego
miejscach na home endzie.
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY
1. Za zniszczenia, zagubienia elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w
wysokości 100% wartości wyposażenia.
2. Za zniszczenia tafli toru curlingowego (dziury wytopione lub wykruszone w lodzie,
wyrwane hacki, itd.) obowiązuje odpłatnośc w wysokości 100% kosztu wynajmu toru
na czas konieczny do naprawienia toru.
3. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel hali można
odebrać w recepcji.
4. Za zgubienie, zniszczenie, lub wyniesienie poza teren obiektu kluczyka do szafki
depozytowej obowiązuje opłata w wysokości 100 zł.
5. CURLING ŁÓDŹ sp. z o.o. nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem
regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.
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