REGULAMIN LODOWISKA TĘŻNIA BUSKO
1. Lodowisko jest ogólnodostępnym obiektem miejskim prowadzonym przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju, 28-100 Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 22.
2. Lodowisko czynne jest od grudnia do marca:
a) 10:00-19:00 – poniedziałek-czwartek. Ostatnie wejście na taflę
lodowiska możliwe jest o godz. 18:00,
b) 10:00-21:00 – piątek-niedziela, okres świąteczno-noworoczny oraz okres ferii zimowych. Ostatnie wejście na taflę lodowiska
możliwe jest o godz. 20:00,
c) Lodowisko nieczynne: Wigilia, Święta Bożego Narodzenia,
1 stycznia, 6 stycznia.
3. Wejścia na lodowisko odbywają się o pełnych godzinach, a czas
jednorazowego korzystania z lodowiska wynosi 45 minut. Na sygnał dźwiękowy oznaczający koniec jazdy użytkownicy lodowiska powinni niezwłocznie opuścić taflę lodowiska.
4. Do korzystania z lodowiska uprawnione są osoby posiadające
ważny bilet wstępu. Bilet należy zachować do kontroli do czasu
opuszczenia terenu lodowiska.
5. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo do 70 osób.
Pracownik obsługi lodowiska ma prawo wstrzymania wstępu na
lodowisko, do momentu zwolnienia miejsca.
6. Podczas przerwy konserwacyjnej wszyscy uczestnicy zobowiązani są do opuszczenia tafli lodowiska.
7. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz
wykonywania poleceń służb porządkowych i pracowników obsługi lodowiska.
8. Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby na łyżwach.
9. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką
osoby dorosłej będącej na łyżwach.
10. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która odbywa się
w jednym kierunku. O kierunku jazdy decydują pracownicy obsługi lodowiska.
11. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach poza
miejscami wyznaczonymi.
12. Na terenie lodowiska obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób
w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających, jak również obowiązuje zakaz palenia papierosów i papierosów elektronicznych.

13. Ponadto osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
a) Siadania na bandach otaczających lodowisko,
b)Rzucania śniegiem,
c) Jazdy z dziećmi na rękach,
d)Niszczenia sprzętu i urządzeń,
e) Biegania,
f ) Wnoszenia oraz spożywania jedzenia i napojów na tafli lodowiska,
g)Używania kijów, krążków i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,
h)Jazdy na panczenach,
i) Stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd, urządzania wyścigów i niebezpiecznych
zabaw.
14. Na terenie lodowiska funkcjonuje wypożyczalnia łyżew, których zasady działania określa oddzielny regulamin.
15. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy zgłosić pracownikom obsługi lodowiska.
16. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie z tego tytułu obciążona materialnie.
17. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane
z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
18. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
19. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w pomieszczeniu
wypożyczalni łyżew.
20. Zaleca się jazdę w rękawiczkach i kasku ochronnym.
21. Za rzeczy pozostawione na terenie Kompleksu #TężniaBusko,
Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
22. Lodowisko może być nieczynne z powodu niekorzystnych
warunków atmosferycznych (temperatura otoczenia powyżej +10
stopni C, duże opady śniegu, deszczu, silny wiatr), awarii urządzeń
lodowiska lub innych.
23. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska, bez prawa zwrotu wniesionej opłaty za bilet wstępu lub wypożyczone łyżwy.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW TĘŻNIA BUSKO
1. Wypożyczalnia łyżew prowadzona jest na ul. Waryńskiego 5,
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28-100 Busko-Zdrój.

7. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową do

2. Wypożyczalnia czynna jest w godzinach funkcjonowania lodo-
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3. Wypożyczenia łyżew dokonuje się na podstawie pisemnego

8. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska oraz
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11. Opłaty za wypożyczenie łyżew reguluje cennik.
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ZASADY KORZYSTANIA Z LODOWISKA W ZWIĄZKU Z COVID-19
Przestrzegaj poniższych zasad oraz poleceń pracowników
Lodowiska Tężnia Busko
• Nie korzystaj z lodowiska jeśli masz objawy infekcji lub miałeś kontakt z osobą zakażoną;
• Wchodząc na teren Kompleksu #TężniaBusko zdezynfekuj ręce;
• Obowiązkowo zasłaniaj usta i nos na terenie obiektu (pomieszczenia zamknięte);
• Zasłanianie ust i nosa zaleca się także podczas jazdy na łyżwach;
• Zachowaj 1,5 m dystans między osobami (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących);
• Ustaw się w kolejce przed kasą z zachowaniem dystansu; bilet najlepiej opłać kartą zbliżeniową;
• Jeśli opłaciłeś bilet za wypożyczenie łyżew lub pingwinka, ustaw się przed wypożyczalnią;
• Pamiętaj o zachowaniu dystansu;
• Wypożyczone łyżwy oddaj do wypożyczalni;
• Wychodząc z obiektu zdezynfekuj ręce;
• Aktualnie z lodowiska może korzystać maksymalnie 70 osób jednocześnie;
• Liczba korzystających może być zmieniona, zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych lub decyzją zarządcy obiektu.

