ZARZĄDZENIE Nr 45 /Z/2021
Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
z dnia 14.10.2021 roku

WYTYCZNE KORZYSTANIA Z LODOWISKA ICEMANIA W LUBLINIE
na czas obowiązywania ograniczeń związanych z epidemią COVID-19
1.

Wytyczne korzystania z Lodowiska ICEMANIA w Lublinie na czas obowiązywania ograniczeń związanych
z epidemią Covid-19 (zwane dalej: Wytycznymi) określają zasady i tryb korzystania z obiektu oraz jego
wyposażenia w czasie występowania epidemii.

2.

Wszystkie osoby korzystające z Lodowiska ICEMANIA zobowiązane są do zapoznania się z Wytycznymi,
Regulaminem Lodowiska ICEMANIA oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w nich zapisów.

3.

Zakup biletu i wejście na teren Lodowiska ICEMANIA jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszych
Wytycznych oraz Regulaminu Lodowiska ICEMANIA.

4.

Wytyczne obowiązujące Korzystających:
4.1. na obiekcie obowiązuje limit Korzystających do 75% maksymalnego obłożenia obiektu, przy czym limit
ten nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID,
4.2. Korzystający są zobowiązani do dezynfekcji rąk przy wejściu na obiektu i przy wyjściu z niego, jak
również po kontakcie z często dotykanymi elementami infrastrukturalnego wyposażenia obiektu:
klamki, krany, uchwyty itp.,
4.3. Korzystający są zobowiązani do zakrywania ust i nosa na terenie całego obiektu, również w czasie
jazdy na tafli,
4.4. Korzystający są zobowiązani do jazdy w rękawiczkach,
4.5. na terenie obiektu obowiązuje zakaz spożywania posiłków,
4.6. Korzystający winni są zachowywać dystans społeczny min. 1,5 m na terenie całego obiektu, również w
czasie jazdy oraz w kolejkach do Punktu Obsługi Klienta oraz w Strefie Ciepła,
4.7. bezpośrednio przy Punkcie Obsługi Klienta oraz Wypożyczalni może znajdować się 1 osoba,
4.8. bezwzględnie zakazuje się korzystania z usług Lodowiska ICEMANIA osobom z objawami infekcji,
4.9. po zakończonej tercji Korzystający powinni niezwłocznie opuścić obiekt z uwagi na konieczność jego
dezynfekcji przed koleją tercją.

5.

MOSiR zapewnia:
5.1. płyn dezynfekcyjny do rąk na terenie całego obiektu,
5.2. dezynfekcję szafek ubraniowych oraz wyposażenia wypożyczalni po każdym użyciu oraz elementów
infrastrukturalnych (klamki, krany, uchwyty itp.) po każdej tercji,
5.3. kontrolę limitu 75% maksymalnego obłożenia obiektu, przy czym limit nie dotyczy osób w pełni
zaszczepionych przeciw COVID.

6.

Korzystający, którzy nie będą przestrzegać zapisów niniejszych Wytycznych oraz Regulaminu
Lodowiska ICEMANIA, będą wypraszani z obiektu.

