REGULAMIN LODOWISKA BROWAR PERŁA

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Regulamin jest wydany przez organizatora LODOWISKA BROWAR PERŁA, które będzie
funkcjonować w dniach 12 grudnia 2018 r. – 31 marca 2019 r. na terenie Browaru Perła, ul.
Bernardyńska 15 w Lublinie, 20-950 Lublin (dalej: „Lodowisko"), tj. spółkę Perła – Browary
Lubelskie S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej 15, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016008 (dalej: „Organizator”).
W skład Lodowiska wchodzą płyta lodowiska z bandami okalającymi, ciągi piesze, hala z szatnią,
wypożyczalnią i poczekalnią, strefa gastronomiczna.
Regulamin Lodowiska (dalej: „Regulamin”) skierowany jest do wszystkich osób, które w okresie
funkcjonowania Lodowiska będą przebywać na jego terenie. Wszystkie osoby korzystające z
Lodowiska (dalej: „Użytkownicy Lodowiska”) zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem,
bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień oraz stosowania się do jego zapisów.
Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie
Lodowiska poprzez określenie zasad ich zachowania się i korzystania przez nie z terenu Lodowiska,
a także urządzeń znajdujących się na tym terenie.
Wejście na teren Lodowiska jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.
Specyfika uprawiania łyżwiarstwa, nawet w najprostszej formie rekreacyjnej, wymaga
ostrożności i fizycznych predyspozycji. Nieuniknione upadki mogą nieść trudne do przewidzenia
konsekwencje zdrowotne. Każdy, kto świadomie podejmuje decyzję o wejściu na lód, czyni to na
własne ryzyko. Ewentualne wypadki zaistniałe na lodzie należy zgłaszać niezwłocznie w dniu
zdarzenia pracownikom Lodowiska w celu ich zewidencjonowania.

§2
ZASADY KORZYSTANIA
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Z Lodowiska mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane pod opieką
wychowawców, rodziców lub instruktorów.
Lodowisko czynne jest w okresie 12 grudnia 2018 r. – 31 marca 2019 r.:
a) w środy, czwartki i piątki w godz. 15:00 – 21:00
b) w soboty i niedziele w godz. 10:00 – 21:00
c) w poniedziałki, wtorki Lodowisko będzie nieczynne.
d) informacja o zmianie harmonogramu umieszczona będzie z jednodniowym wyprzedzeniem na
tablicy informacyjnej Lodowiska oraz na stronie www.facebook.com/lodowiskobrowarperla
e) w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (obfite opady deszczu lub śniegu,
zbyt wysoka temperatura powietrza) Lodowisko może zostać czasowo zamknięte.
Na płycie Lodowiska może przebywać jednorazowo maksymalnie 40 osób.
Korzystanie z płyty Lodowiska odbywa się w turach 60-minutowych.
Cennik Lodowiska ustanowiony jest Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Perła – Browary
Lubelskie S.A.
Cena biletu obejmuje: 60 minut jazdy, wypożyczenie kasku, szatnię, parking.
Zakup biletów możliwy jest wyłącznie w kasie na terenie Lodowiska.
Kasa Lodowiska sprzedaje wyłącznie bilety na najbliższą turę. Kasa nie dokonuje rezerwacji
biletów.
Do hali, w której znajduje się szatnia, wypożyczalnia sprzętu, poczekalnia oraz przejście na płytę
Lodowiska wpuszczane są wyłącznie osoby, które zakupiły bilet na najbliższą turę.
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10. Z płyty Lodowiska mogą korzystać wyłącznie osoby, które zakupiły bilet wstępu na aktualną turę.
11. Za bilet zakupiony a niewykorzystany z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, z
zastrzeżeniem zapisów ust. 12 i 13 poniżej, jak również za czas niewykorzystany (w tym sytuacji
opóźnienia wejścia na płytę Lodowiska przez Użytkownika Lodowiska), nie dokonuje się zwrotów
poniesionych opłat.
12. W przypadku przesunięcia ze względów technicznych godziny rozpoczęcia najbliższej tury
Użytkownikowi Lodowiska przysługuje możliwość zwrotu biletu i opłaty za łyżwy wypożyczone na
terenie Lodowiska lub wymiany biletu na bilet uprawniający do wejścia na najbliższą turę.
13. W przypadku zamknięcia Lodowiska ze względów technicznych lub z uwagi na niesprzyjające
warunki atmosferyczne, Użytkownikowi Lodowiska przysługuje zwrot pieniędzy za bilet na
Lodowisko i opłaty za łyżwy wypożyczone na terenie Lodowiska.
14. Warunkiem otrzymania zwrotu pieniędzy za wykupiony bilet i opłaty za łyżwy wypożyczone na
terenie Lodowiska w sytuacjach dopuszczonych niniejszym Regulaminem jest przedstawienie w
kasie biletowej dowodu zakupu biletu i wniesienia opłaty za wypożyczenie łyżew. Zwrot środków
(gotówka/płatność elektroniczna) następuje w tej samej formie co zapłata za bilet i wypożyczenie
łyżew.
§3
WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Funkcjonująca na terenie Lodowiska wypożyczalnia wyposażona jest w następujący sprzęt: łyżwy w
pełnej rozmiarówce, kaski ochronne, chodziki do nauki jazdy na łyżwach.
Chodziki do nauki jazdy na łyżwach przeznaczone są wyłącznie dla dzieci do 120 cm wzrostu. Ze
względu na ograniczoną ilość chodzików Organizator nie gwarantuje możliwości skorzystania z nich
przez wszystkich chętnych.
Kaski ochronne są pobierane przez Użytkownika Lodowiska we własnym zakresie z koszy
zlokalizowanych na terenie szatni. Po zejściu z płyty Lodowiska Użytkownik ma obowiązek odłożyć
kask do kosza.
Wysokość opłaty za wypożyczenie łyżew określa Cennik Lodowiska.
Opłata za wypożyczenie łyżew pobierana jest w kasie biletowej.
Za wypożyczenie łyżew pobierana jest kaucja w wysokości określonej w Cenniku Lodowiska.
Pracownik wypożyczalni dokonuje adnotacji o wypożyczeniu łyżew na bilecie wstępu na Lodowisko
Wypożyczającego.
Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu łyżew bezpośrednio po zakończeniu korzystania z płyty
Lodowiska, przed opuszczeniem hali, w której znajduje się ich wypożyczalnia.
Przy zwrocie nieuszkodzonych łyżew Wypożyczający oddaje pracownikowi wypożyczalni bilet z
adnotacją o pobranej kaucji za co otrzymuje zwrot kaucji.
Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym wypożyczanego sprzętu.
Pobranie sprzętu jest jednoznaczne z brakiem zastrzeżeń co do jego stanu.
Organizator nie odpowiada za źle dobrany przez Użytkownika Lodowiska rozmiar łyżew.
Wszelkie uszkodzenia wypożyczonego sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom
Lodowiska.
Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonego sprzętu w stanie niepogorszonym i
czystym. Do oczyszczenia łyżew służą szczotki dostępne w szatni.
Za zniszczenie wypożyczonego sprzętu Wypożyczający ponosi opłatę zgodną z Cennikiem
Lodowiska.
Na łyżwach można przebywać wyłącznie na płycie Lodowiska oraz w miejscach wyłożonych
gumową wykładziną.
Użytkownicy Lodowiska przebywający w wypożyczonych na Lodowisku łyżwach poza płytą
Lodowiska na niezabezpieczonym gumami podłożu, zobowiązani są do pokrycia kosztów ostrzenia
łyżew (opłata zgodna Cennikiem Lodowiska).
2

§4
SZATNIA
1.
2.

Użytkownicy Lodowiska mają do dyspozycji szafki ubraniowe zabezpieczone kodem
elektronicznym.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach, o których mowa
powyżej, w przypadku nieprawidłowego lub nienależytego z nich korzystania.

§5
GRUPY ZORGANIZOWANE
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób (min. 10 os.) jeżdżących na łyżwach
rekreacyjnie, uczących się jeździć na łyżwach pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera,
nauczyciela lub innej osoby posiadającej stosowne uprawnienia, zwanego dalej „Opiekunem
grupy”.
Do obowiązków Opiekuna grupy należy w szczególności:
a) dokonanie wcześniejszego zgłoszenia drogą mailową na adres lodowisko@perla.pl. Wejście
grupy zorganizowanej będzie możliwe po mailowym potwierdzenie ze strony Organizatora.
b) uiszczenie opłaty za pobyt wszystkich członków grupy zorganizowanej,
c) zapoznanie podopiecznych z grupy z Regulaminem Lodowiska,
d) stała kontrola zachowania się użytkowników w czasie całego pobytu na Lodowisku.
Do obowiązków Użytkowników Lodowiska w ramach pobytu grupy zorganizowanej należy w
szczególności:
a) bezwzględne podporządkowanie się poleceniom pracowników Lodowiska oraz Opiekuna grupy,
b) przestrzeganie zakazu powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu,
bezpieczeństwu innych Użytkowników Lodowiska lub mogących spowodować wypadek,
c) zgłoszenie Opiekunowi grupy każdego przypadku skaleczenia lub urazu doznanego w trakcie
pobytu na Lodowisku,
d) opróżnienie szafek ubraniowych, zabranie odzieży i rzeczy osobistych oraz pozostawienie szafek
ubraniowych w należytej czystości.
Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec podopiecznych przymusu jazdy na łyżwach.
Opiekun grupy reprezentuje organizatora zajęć/pobytu.
Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie pracownikom Lodowiska każdego wypadku
mającego miejsce w czasie przebywania grupy na Lodowisku.
Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez Użytkowników Lodowiska
w ramach pobytu grupy zorganizowanej na terenie Lodowiska.

§6
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1.
2.
3.
4.
5.

Ze względu na specyfikę działalności, wszyscy Użytkownicy Lodowiska winni podporządkować się
poleceniom wydawanym przez pracowników Lodowiska.
Przyjętym kierunkiem jazdy jest ruch okrężny przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Pracownicy
Lodowiska nadzorujący ten ruch, mogą zmieniać kierunek jazdy.
Na sygnał pracowników Lodowiska oznaczający koniec czasu korzystania z płyty Lodowiska (koniec
tury), korzystający z Lodowiska powinni niezwłocznie opuścić płytę Lodowiska.
Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Lodowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
Dzieci uczące się jeździć na łyżwach, w szczególności do lat 7, powinny wchodzić na płytę
Lodowiska pod opieką osoby dorosłej sprawnie jeżdżącej na łyżwach. Pozostawienie dzieci na
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6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

płycie lodowiska samodzielnie, bez opiekuna, odbywa się na wyłączną odpowiedzialność rodziców
lub opiekunów.
Dzieci i dorośli początkujący, uczący się jeździć na łyżwach oraz osoby starsze mogą poruszać się na
łyżwach przytrzymując się bandy okalającej płytę lub poruszać się w samym centrum płyty
lodowiska, dostosowując się w obu przypadkach do powszechnego ruchu okrężnego wszystkich
użytkowników.
Łyżwiarze zaawansowani powinni poruszać się po obwodzie płyty Lodowiska i czynić to w sposób
bezpieczny dla innych użytkowników.
Użytkownicy Lodowiska zmęczeni jazdą mogą odpoczywać w środkowej części płyty Lodowiska lub
w miejscu wydzielonym i oznaczonym.
Na płycie Lodowiska obowiązkowe jest przebywanie w kasku ochronnym. Osoby bez włożonego
kasku nie zostaną wpuszczone na płytę Lodowiska. Osoba, która zdejmie kask w trakcie trwanie
tury i wbrew poleceniom pracowników Lodowiska nie włoży go ponownie zostanie usunięta z
płyty Lodowiska przez Pracownika Ochrony i nie będzie jej przysługiwać zwrot pieniędzy za bilet.
Oprócz obowiązku korzystania z kasku ochronnego Organizator zaleca jazdę na łyżwach w
rękawiczkach, nakolannikach i nałokietnikach - w szczególności dotyczy to dzieci i młodzieży.
Jazda bez dodatkowego sprzętu ochronnego odbywa się na własną odpowiedzialność
Użytkownika Lodowiska.
Użytkownicy Lodowiska o niestabilnym stanie zdrowia (np. schorzenia serca, zaburzenia krążenia,
równowagi i inne) oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z Lodowiska po konsultacji z lekarzem,
na własną odpowiedzialność.
W przypadku doznania w trakcie przebywania na terenie Lodowiska jakiegokolwiek urazu lub
uszkodzenia ciała, bez względu na jego charakter, Użytkownik Lodowiska powinien niezwłocznie
poinformować o tym pracownika Lodowiska.
Podczas przerwy technicznej, związanej z konserwacją lodu, obowiązuje całkowity zakaz
przebywania na płycie lodowiska. Zabrania się również siadania na bandach Lodowiska oraz
wychylania się poza bandę w stronę płyty lodowiska.
Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie Lodowiska poprzez
m.in.: Pracowników Ochrony wyróżniających się elementami ubioru.
Wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Lodowiska, zobowiązane są stosować się do poleceń
Pracowników Ochrony. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z ich
sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Pracownicy Ochrony, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są
uprawnieni do podejmowania działań zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i
mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 ze zm.).
Pracownicy Ochrony są zobowiązani usunąć z terenu Lodowiska osoby, które swoim zachowaniem
zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
Pracownicy mogą być wyposażeni w ręczne wykrywacze metalu oraz inne niezbędne i prawnie
dozwolone środki ochrony osobistej.
W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych
niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo
niebezpiecznych oraz środków odurzających i substancji psychotropowych Pracownik Ochrony
dokonuje ujęcia osoby, u której stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z
tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

§7
ZACHOWANIE NIEDOZWOLONE
1.

Wprowadza się zasady dotyczące przebywania na terenie Lodowiska, zobowiązujące wszystkie
osoby Użytkowników Lodowiska do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
utrzymywania porządku i czystości oraz korzystania z obiektów i urządzeń w sposób nie
przynoszący ich zniszczenia, a w szczególności zabrania się:
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2.

3.

a) wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych lub mogących stanowić zagrożenie dla korzystających
z Lodowiska,
b) palenia papierosów, wnoszenia i spożywania własnego alkoholu,
c) przebywania na płycie Lodowiska po spożyciu alkoholu lub zażyciu środków odurzających.
d) nieobyczajnego zachowania, w tym używania wulgaryzmów,
e) gier hazardowych oraz prowadzenia handlu lub jakiejkolwiek innej działalności zarobkowej, a
także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie Lodowiska bez zgody Organizatora,
f) wnoszenia i zażywania środków odurzających,
g) wprowadzania zwierząt,
h) przebywania na terenie płyty Lodowiska poza godzinami wejść.
i) celowego skuwania lodu i niszczenia band łyżwami.
Wszyscy Użytkownicy Lodowiska są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności podczas
pobytu na płycie Lodowiska celem zapewnienia bezpiecznego korzystania zarówno dla siebie jak i
innych użytkowników, a w szczególności zabrania się:
a) nadmiernie szybkiej jazdy, urządzania wyścigów, skoków, podcięć, potrącania, gwałtownego
hamowania itp.,
b) jazdy „pod prąd”,
c) jazdy na łyżwach do jazdy szybkiej, tzw. „panczenach”,
d) jazdy z dziećmi na rękach,
e) jazdy z niebezpiecznymi przedmiotami,
f) jazdy z torebkami, plecakami i innymi przedmiotami, które mogą stanowić zagrożenie dla
użytkowników,
g) jazdy w strefach wyłączonych, które są odpowiednio oznakowane, np. pachołkami,
h) siadania na bandach i tafli lodu
i) wychylania się lub przechodzenia przez bandy bezpośrednio na płytę Lodowiska,
j) wchodzenia na płytę lodowiska w obuwiu,
k) wnoszenia lub spożywania żywności i napojów na płycie Lodowiska,
l) pozostawiania na płycie lodowiska jakichkolwiek przedmiotów,
m) rzucania śnieżkami i jakimikolwiek przedmiotami,
Pracownicy Lodowiska mają prawo usunąć z Lodowiska Użytkownika Lodowiska
nieprzestrzegającego postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym Użytkownikowi takiemu nie
przysługuje zwrot pieniędzy za zakupiony bilet wstępu.

§8
DANE OSOBOWE
1.

2.

3.

4.

Na Lodowisku znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. Nagrania kamer mogą
być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników Lodowiska,
którzy nie stosują się do Regulaminu. Monitoring Lodowiska prowadzony jest w sposób
nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
Wejście na teren Lodowiska stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w relacji foto
i video zrealizowanej na terenie Lodowiska, w tym streamingu live. Organizator Lodowiska
oświadcza, że materiały foto i video wykonane na terenie Lodowiska będą wykorzystywane w
działaniach promujących Lodowisko, a także w przekazach medialnych na całym świecie, na co
osoba wchodząca na teren Lodowiska wyraża zgodę. Osobom przebywającym na terenie
Lodowiska nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykorzystania ich wizerunku w powyższym
zakresie.
Administratorem danych jest Perła – Browary Lubelskie S.A. (ul. Bernardyńska 15, 20-950 Lublin). Z
administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email kodo@biuro.perla.pl,
telefonicznie pod numerem +48 81 71 01 201 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator wyznaczył koordynatora ds. ochrony danych osobowych, z którym Użytkownik
Lodowiska może się skontaktować poprzez email kodo@biuro.perla.pl lub pisemnie na adres
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siedziby administratora. Z koordynatorem ds. ochrony danych osobowych można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
5. Dane osobowe Użytkownika Lodowiska będą przetwarzane:
a) w celu realizacji wewnętrznych celów administracyjnych Perła – Browary Lubelskie S.A. –
podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Perła – Browary Lubelskie
S.A. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679),
b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
przez Perła – Browary Lubelskie S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes Perła – Browary Lubelskie S.A. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).
6. Dane osobowe Użytkownika Lodowiska pozyskane w związku z organizacją Lodowiska będą
przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Perła – Browary Lubelskie S.A., takie jak:
usługi księgowe i podatkowe, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, operatorzy pocztowi
i kurierzy, banki, podmioty świadczące usługi prawne.
7. Dane osobowe Użytkownika Lodowiska Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres
funkcjonowania Lodowiska. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie
niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Perła – Browary Lubelskie S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez
czas wymagany przepisami prawa.
8. Użytkownikowi Lodowiska przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych
oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
9. Użytkownikowi Lodowiska przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania
danych osobowych z przyczyn wskazanych w pkt. 5 z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją
Użytkownika Lodowiska.
10. Użytkownikowi Lodowiska przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu,
miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce jest to Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

1.
2.

§9
PARKING
Użytkownikom Lodowiska przysługuje na czas korzystania z Lodowiska bezpłatne miejsce
parkingowe na przyległym do Lodowiska terenie Perła – Browary Lubelskie S.A.
Organizator informuje, że wszelkie pojazdy pozostawione na tym terenie na czas powyżej 12
godzin zostaną odholowane na parking strzeżony na koszt właściciela pojazdu.
§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

2.

3.
4.

Każdy Użytkownik Lodowiska jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia
pracowników Lodowiska o zauważonych usterkach (m.in. uszkodzenie płyty lodowiska lub
wyposażenia) lub wypadkach z udziałem Użytkowników Lodowiska.
Użytkownicy Lodowiska ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za zniszczenie bądź
uszkodzenie powierzonego sprzętu oraz inne szkody, które spowodowali podczas pobytu na
Lodowisku do wysokości spowodowanej szkody i utraconych przez Organizatora korzyści.
Rodzice i opiekunowie prawni w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem odpowiadają za
wszelkie szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione przez
Użytkowników Lodowiska na terenie Lodowiska lub w jego otoczeniu, jak również za zniszczenia,
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kradzież czy uszkodzenia w przedmiotach należących do Użytkowników Lodowiska, za wyjątkiem
szkód powstałych z winy Organizatora.
5. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe wskutek korzystania z Lodowiska niezgodnie z
Regulaminem, wskazaniami i poleceniami pracowników Lodowiska, czy też z wyłącznej winy
Użytkowników Lodowiska.
6. Wszelkie prawa do nazwy i logo Lodowiska są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
8. Niniejszy Regulamin jest dostępny przy wejściu na teren Lodowiska oraz na stronie internetowej
www.perla.pl/lodowisko.
9. Korespondencję do Organizatora należy kierować na adres wskazany § 1 ust. 1 na piśmie, przesyłką
poleconą lub drogą mailową na adres lodowisko@perla.pl.
10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2018 roku.

Jazda na łyżwach jest sportem niebezpiecznym. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie
gwarantuje uniknięcia urazów.

7

