UCHWAŁA NR III/21/14
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH
z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z lodowiska
znajdującego się przy ul. Obrzyckiej 88 w Obornikach
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Obornikach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin określający zasady i tryb korzystania z lodowiska przy ul.
Obrzyckiej 88 w Obornikach będącego własnością Gminy Oborniki zwany Regulaminem
korzystania z lodowiska „Biały Orlik” w Obornikach ul.Obrzycka 88 w następującym
brzmieniu:
REGULAMIN KORZYSTANIA Z LODOWISKA „BIAŁY ORLIK”
W OBORNIKACH UL. OBRZYCKA 88
1. Administratorem obiektu jest Obornickie Centrum Sportu (zwane dalej OCS) z siedzibą
w Obornikach przy ul. Objezierskiej 2, tel. 61 29 60 906.
2. Każda osoba korzystająca z lodowiska zobowiązana jest do zapoznania się
z regulaminem oraz do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.
3. Korzystanie z lodowiska odbywa się zgodnie z ustalonym przez OCS harmonogramem.
4. Wstęp na lodowisko odbywa się po dokonaniu zakupu biletu, który upoważnia do
jednorazowego wstępu.
5. Korzystanie z lodowiska jest bezpłatne dla uczniów szkół gminy Oborniki w ramach
programowych zajęć lekcyjnych oraz podczas trwania ferii zimowych w godzinach od 8.30
do 14.00.
6. OCS zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska lub
zamknięcia lodowiska z powodu warunków atmosferycznych, przyczyn technicznych lub
organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych uniemożliwiających korzystanie z obiektu.
7. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób nieletnich na lodowisku ponosi nauczyciel,
trener, instruktor, animator sportu, rodzic itp.
7. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie z założonymi łyżwami.
8. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić tylko przez miejsce do tego
wyznaczone.
9. Na tafli lodowiska może jednocześnie przebywać ograniczona liczba osób ustalona
przez obsługę lodowiska uwzględniając bezpieczeństwo jego użytkowników.
10. W każdym czasie, gdy administrator uzna to za konieczne, pracownicy lodowiska
mogą ogłosić przerwę techniczną i zażądać opuszczenia tafli lodowiska przez korzystających,
celem wprowadzenia maszyny do pielęgnacji lodu.
11. Wszystkich użytkowników obiektu obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów BHP
i ppoż.
12. Zaleca się jazdę w kaskach, nakolannikach i innych elementach ochronnych.

13. OCS nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas korzystania
z lodowiska.
14. Na lodowisku obowiązuje ruch okrężny. O zmianach
informowania o tych zmianach decyduje administrator obiektu.

kierunku

i sposobie

15. Podczas przebywania na lodowisku zabrania się:
1) organizowania niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania;
2) jazdy z dziećmi na rękach;
3) wnoszenia na lodowisko broni, petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań,
innych niebezpiecznych przedmiotów;
4) rzucania śnieżkami;
5) siadania na bandach lodowiska;
6) chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu bez łyżew;
7) palenia tytoniu i spożywania alkoholu;
8) niszczenia sprzętu i urządzeń.
16. Osoby
korzystające
z lodowiska
zobowiązane
są
do
bezwzględnego
podporządkowania się zaleceniom obsługi lodowiska. Niestosowanie się do postanowień
regulaminu oraz zaleceń obsługi może skutkować usunięciem z terenu lodowiska.
17. Istnieje możliwość wypożyczania oraz ostrzenia łyżew.
18. Wypożyczania łyżew można dokonać za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości
ze zdjęciem.
19. Zabrania się przekazywania innym osobom wypożyczonego sprzętu.
20. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczony sprzęt.
21. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska oraz w miejscach wyłożonych
gumową wykładziną.
22. Wypożyczanie łyżew oraz ich ostrzenie odbywa się na podstawie obowiązującego
cennika.
23. OCS nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przedmioty i rzeczy wartościowe,
osobiste.
24. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną
usunięte z terenu lodowiska niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę
postępowania sądowego
25. Telefony alarmowe:
1) Pogotowie ratunkowe:
2) Policja:

999;

997;

3) Centrum powiadamiania ratunkowego:

112.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Paweł Drewicz

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Rada Miejska może
wydać akt prawa miejscowego w zakresie m.in. zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej. Akt ten ustanawia Rada Miejska w Obornikach
w formie uchwały.
Biorąc pod uwagę to, że lodowisko „Biały Orlik” w Obornikach ul. Obrzycka 88 jest obiektem
użyteczności publicznej zasadne jest podjęcie uchwały ustanawiającej regulamin korzystania z tego
lodowiska.

