ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА КОВЗАНЦІ
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ КАТАННЯ







Видача ковзанів розпочинається за 20 хв. до сеансу.
При отриманні ковзанів переконайтесь в тому, що вони підходять Вам за розміром та не
створюватимуть дискомфорту під час катання. Ковзани повинні бути зашнуровані таким чином,
щоб нога була зафіксована нерухомо.
Після отримання ковзанів відбувається оплата за сеанс катання, а також за додаткові послуги (за
наявності).
Абонемент на сеанс катання дійсний тільки для однієї особи. Абонемент не підлягає передачі,
обміну та поверненню.
Працівники ковзанки не несуть відповідальності на залишені відвідувачами речі.
ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО КАТАННЯ









Виходячи на лід, завжди тримайтесь бортика та не поспішайте.
Рухаючись ковзанкою, будьте уважними, дивіться в напрямку руху.
Пам'ятайте, що на ковзанці Ви не самі. Частіше дивіться на всі боки, не заважайте іншим, їдьте в
тому напрямку, в якому рухаються всі відвідувачі.
Під час катання уникайте зіткнень з іншими відвідувачами.
У разі падіння намагайтесь відійти/відповзти подалі від натовпу, щоб не завдати шкоди комусь з
відвідувачів або щоб вони випадково зачепили Вас і не травмували.
Не лежіть або не сидіть на поверхні льоду.
Якщо Ви прийшли на ковзанку з дитиною, катайтесь разом із нею. Діти повинні постійно бути під
пильним наглядом батьків.
НА КОВЗАНЦІ ЗАБОРОНЕНО











Знаходитися в стані алкогольного чи наркотичного сп'янінні, а також приносити та розпивати
алкогольні напої.
Палити на території ковзанки.
Кидати на лід сміття або будь-які інші сторонні предмети.
Виходити на лід з їжею чи напоями.
Виходити на лід з ключками або з іншими предметами, які можуть заважати іншим
Відпочиваючим, а також створювати небезпечні ситуації.
Рухатись на великій швидкості чи створювати ситуації, які можуть привести до травматизму
відвідувачів ковзанки (у тому ж числі рухатися проти напрямку катання інших відвідувачів).
Сидіти на бортах поля.
Псувати інвентар чи льодове покриття.
Виявляти неповагу до інших відвідувачів, а також до працівників курорту.
ПАМ’ЯТАЙТЕ!

Катання на ковзанах є доволі екстремальним видом відпочинку, тому обравши його, Ви несете
відповідальність за власну безпеку та безпеку своїх дітей.
Під час катання можуть з'являтися тріщини і вибоїни на поверхні ковзанки. Щоб уникнути падінь і
травм, просимо Вас бути уважними. У разі отримання травми негайно зверніться до працівників
ковзанки для отримання першої допомоги.
УВАГА!
Адміністрація має право відмовити в обслуговуванні або припинити надавати послуги катання у
випадку порушення правил поведінки на ковзанці та ситуаціях, що створюють небезпеку для інших
відвідувачів.

