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Regulamin lodowiska dla uczniów
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
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Lodowisko jest własnością Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach.
Korzystający z lodowiska są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem szkolnym
i regulaminem obiektu oraz przestrzegania ich zasad.
Zajęcia na lodowisku odbywać się będą w ramach lekcji wychowania fizycznego.
Zabrania się samodzielnego korzystania z lodowiska uczniom podczas przerw lekcyjnych.
Zajęcia organizowane będą dla osób, które dostarczą zgody na udział w zajęciach (załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu) oraz podpiszą regulamin.
Maksymalna grupa ćwiczących na jednego opiekuna nie może przekraczać 15 osób.
Dla osób nieuczestniczących w lekcjach na lodowisku zorganizowane zostaną zajęcia w sali
gimnastycznej lub w bibliotece.
Wejście na lodowisko w ramach lekcji jest bezpłatne.
Na zajęciach obowiązują kaski, ochraniacze, rękawiczki.
Na obiekcie obowiązuje:
a) zachowanie porządku,
b) zachowanie czystości,
c) podporządkowania się poleceniom nauczycieli oraz obsługi lodowiska.
Na tafli lodowiska zabrania się:
a) urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania,
skoków;
b) wchodzenia w obuwiu bez łyżew na taflę lodowiska;
c) jazdy z osobami trzecimi na rękach;
d) siadania na bandach lodowiska;
e) jazdy na długich łyżwach (panczenach), jazdy z kijami hokejowymi, jazdy z plecakami;
f) przebywania w stanie nietrzeźwym oraz pod wpływem środków odurzających;
g) używania otwartego ognia;
h) rzucania śnieżkami lub innymi przedmiotami;
i) wnoszenia jakichkolwiek napojów i jedzenia na taflę lodowiska oraz spożywania ich
podczas jazdy.
Osoby świadomie stwarzające zagrożenia dla innych uczestników ponoszą pełną
odpowiedzialność za wyrządzone szkody.
Na płycie lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność podczas korzystania z niego.
Na sygnał oznaczający koniec, użytkownicy powinni opuścić taflę lodowiska.
Osoby niszczące urządzenia lub sprzęt lodowiska ponoszą odpowiedzialność materialną za
wyrządzone szkody.
Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem
łyżwiarstwa.
W stosunku do uczniów naruszających regulamin stosowane będą kary zgodne z zasadami
zapisanymi w statucie szkoły.

