Jégpálya házirend
A korcsolyapályát a hódmezővásárhelyi állandó vagy ideiglenes lakcím kártyával rendelkezőek
ingyenesen használhatják!
Nem hódmezővásárhelyi illetőségű személyeknek belépőjegyet kell váltani! Jegyárak: 18 év felett: 400
Ft 18 év alatt: 200 Ft
Megfelelő időjárási viszonyok között a pálya az alábbiak szerint várja a korcsolyázókat.
Nyitvatartási: hétköznap

8:00 órától – 20:00 óráig

szombaton

8:00 órától – 20:00 óráig

vasárnap

8:00 órától – 20:00 óráig

ünnepnapokon: december 24-én

8:00 órától – 14:00 óráig

december 25-én

8:00 órától – 17:00 óráig

december 26-án

8:00 órától – 17:00 óráig

december 31-én

8:00 órától – 16:00 óráig

január 1-jén

zárva

Használat szabályai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

A jégpályát mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.
korcsolya használata kötelező!
Utcai cipőben a jégfelületre lépni tilos.
Javasolt a mozgást nem akadályozó sportruházat, kesztyű, sapka használata.
Szemüveget használó személyek fokozz figyelmét kérjük a balesetek megelőzése érdekében
A pálya jégfelületén egy időben 50 fő tartózkodhat.
Kiskorúak ( 5 éves kor alatt) csak felelős kísérővel vehetik igénybe a pályát.
Alkohol vagy drog befolyásoltsága alatt álló személy a jégpálya felületét nem használhatja!
Korcsolyázni az óra járásával ellentétes forgalmi iránynak megfelelően lehetséges.
A pálya jégfelületére történő be és kilépés csak a kijelölt ajtón keresztül lehetséges abban az
esetben, ha a biztonságra felügyelő személy erre engedélyt ad.
Szigorúan tilos a jégre bevinni törékeny vagy egyéb sérülést okozható balesetveszélyes
tárgyat.
Tilos a jégpálya palánkjára felülni.
Tilos a jegy felületen cigarettázni, étkezni, műanyag pohárból inni.
Szigorúan tilos csillagszóróval, petárdával játszani.
Tilos a pálya jégfelületén csoportos játékokat ( hoki, fogócska, labdajátékok, stb.) játszani és
gyorskorcsolyában korcsolyázni.
Kijelölt menetiránnyal szemben korcsolyázni, a jégpályán tömörülni, a folyamatos
korcsolyázást, haladást akadályozni tilos!
A pálya jégfelületén a korcsolyaoktatás a nyitvatartási időben tilos.
A jégpálya kamerával megfigyelt terület. A jégpálya melletti padokon elhelyezett tárgyakért,
csomagokban, ruhákban lévő pénzért, értékcikkekért felelőséget nem vállalunk!
Tilos a hűtőgépblokk elhelyezésére szolgáló lezárt övezetben tartózkodni.
A biztonságra felügyelő személy a rend fenntartása érdekében intézkedésre jogosult a
jégpálya területén

21. A jégpálya területén mindennemű szándékos rongálás anyagi felelősségre vonással jár.
22. A jégfelület területén bekövetkezett balesetről azonnal tájékoztatni kell a rendre felügyelő
személyt, aki a baleset körülményeit jegyzőkönyvben rögzíti.
23. A házirendben foglalt szabályok megsértésé a jégpályáról való kitiltást vonhatja maga után.

Tanítási napokon 8-15 óra között csak szervezeti iskolai csoportok használhatják a jégpályát.
A jégpályát délután 16-17 óra között, valamint hétvégén délelőtt 10-11 óra között csak 10 év
alattiak használhatják.

