REGULAMIN LODOWISKA

§ 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Zarządcą lodowiska (dalej jako: Lodowisko) jest Live Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 67,
80-363 Gdańsk, (dalej jako: Zarządca).

2.

Osoba korzystająca z Lodowiska jest użytkownikiem lodowiska (dalej jako: Użytkownik).

3.

Użytkownikami Lodowiska mogą być wyłącznie osoby, które zaakceptowały postanowienia niniejszego
regulaminu oraz zobowiązały się do jego stosowania.

4.

Lodowisko jest czynne wyłącznie w terminach określonych przez Zarządcę.

5.

Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin funkcjonowania Lodowiska oraz zamykania
Lodowiska w określonych dniach i godzinach. Skorzystanie z tego prawa nie powoduje żadnej
odpowiedzialności Zarządcy.

6.

Z ważnych przyczyn, w szczególności względów technicznych obsługa Lodowiska ma prawo w każdym
momencie ogłosić przerwę techniczną. Nie powoduje to żadnej odpowiedzialności Zarządcy.

7.

Ze względów technicznych, niesprzyjających warunków atmosferycznych lub gdy ilość osób korzystających
stwarzałaby sytuację zagrożenia bezpieczeństwa dla Użytkowników, Zarządca może czasowo ograniczyć
wstęp na Lodowisko.

§ 2.HARMONOGRAM FUNKCJONOWANIA LODOWISKA
1.

Lodowisko funkcjonuje w okresie od 6.12.2019 r. do 24.02.2020 r.

2.

Lodowisko jest czynne codziennie, od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00 - 22:00,
w niedzielę w godzinach 10:00 - 20:00, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

3.

W celu konserwacji płyty lodowisko jest wyłączone z użytkowania codziennie od poniedziałku do niedzieli
w godzinach: 12:00 - 12:30, 14:15 - 15:30, 19:00 - 19:30
lub w innych godzinach w przypadku zaistnienia konieczności wymagającej konserwacji płyty częściej
(dalej jako: Przerwa techniczna).

4.

Wszyscy korzystający z Lodowiska są zobowiązani do jego opuszczenia przed rozpoczęciem Przerwy
technicznej. Zabronione jest pozostawanie na Lodowisku podczas Przerwy technicznej, a także poza
godzinami jego otwarcia.

§ 3. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LODOWISKA
1.

Zarządca nie pobiera opłat za korzystanie z Lodowiska.

2.

Zarządca w ramach funkcjonowania Lodowiska będzie wypożyczał użytkownikom Lodowiska łyżwy
bezpłatnie za wpłaceniem kaucji w wysokości 20,00 zł (słownie dwudziestu złotych 00/100) za parę łyżew.

3.

Kaucja zostanie zwrócona użytkownikowi Lodowiska jeśli zwrot łyżew nastąpi w czasie 90 minut
(lub krótszym) od wypożyczenia.

§ 4. ZASADY KORZYSTANIA Z LODOWISKA
1.

Z Lodowiska mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie ćwiczeń
fizycznych w postaci jazdy na łyżwach. Użytkownicy korzystają z lodowiska na własne ryzyko i własną
odpowiedzialność.

2.

Użytkownicy lodowiska zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
A. przestrzegania godzin rozpoczęcia i zakończenia funkcjonowania Lodowiska poprzez opuszczenie tafli
lodowiska niezwłocznie, na każde wezwanie pracownika obsługi Lodowiska,
B. wchodzenia na taflę lodowiska i jej opuszczania tylko przez otwarte bramki i drzwi,
C. przestrzegania kierunku jazdy ogłoszonego przez pracowników obsługi Lodowiska,
D. wykonywania poleceń pracowników obsługi Lodowiska,
E.

okazania dokumentu tożsamości na prośbę pracownika obsługi Lodowiska w celu ustalenia tożsamości osób,
które naruszają regulamin,

F.

zachowania maksymalnej ostrożności podczas jazdy na tafli lodowiska,

G. wchodzenia na taflę lodowiska wyłącznie w łyżwach,
3.

Na terenie Lodowiska zabrania się:
A.

wnoszenia przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia Użytkowników, a w szczególności
ostrych narzędzi, szklanych opakowań, puszek, etc.,

B.

wstępu i przebywania dla osób, znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych
lub będących pod wpływem substancji odurzających i psychotropowych,

C.

wszczynania fałszywych alarmów,

D.

używania otwartego ognia,

E.

potrącania, podcinania, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania,

F.

niszczenia wszelkich rzeczy stanowiących wyposażenie obiektu,

G.

palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu,

H.

wprowadzania zwierząt,

I.

wnoszenia przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie, urządzania wyścigów, niebezpiecznych
zabaw, jazdy „pod prąd”, potrącania innych użytkowników, etc.,

J.

jazdy z dziećmi na rękach,

K.

jazdy z kijami hokejowymi, plecakami, torbami itp.,

L.

korzystania z urządzeń mobilnych (telefon, tablet etc.) w trakcie jazdy po tafli lodowiska,

M. używania tzw. chodzików i innych przyrządów do nauki jazdy na łyżwach, używania „pachołków”
i innych przedmiotów służących do zabaw na lodzie nienależących do zarządcy lodowiska,
N.

wnoszenia na taflę lodowiska artykułów spożywczych,

O.

rzucania śnieżkami i innych zabaw śniegiem,

P.

siadania na bandach,

Q. blokowania wejść na taflę lodowiska,
R.

przebywania na tafli lodowiska w czasie pracy maszyny do konserwacji lodu,

S.

zanieczyszczania i dewastowania obiektu,

T.

wchodzenia do pomieszczeń technicznych oraz pomieszczeń obsługi lodowiska,

U.

wprowadzania psów i innych zwierząt.

V.

wchodzenia na taflę lodowiska bez łyżew.

4.

Zaleca się jazdę w rękawiczkach i kaskach ochronnych szczególnie dla dzieci. Jazda bez ochraniaczy i kasku
odbywa się na własną odpowiedzialność.

5.

Dzieci do lat 7 mogą korzystać z Lodowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

6.

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z Lodowiska wyłącznie w towarzystwie opiekuna.

7.

Pracownicy obsługi Lodowiska legitymują się prawem wydawania wytycznych / poleceń o charakterze
porządkowym i organizacyjnym. Niezastosowanie się do polecenia będzie traktowane jako nieprzestrzeganie
niniejszego regulaminu.

8.

Zarządca ma prawo odmówić wstępu na Lodowisko, a w przypadku korzystania z niego do skierowania
wiążącego żądania opuszczenia Lodowiska, osobom naruszającym niniejszy Regulamin, w tym: będącym
pod wpływem alkoholu, dzieciom do lat 7 bez opieki dorosłego, osobom niepodporządkowującym się
poleceniom pracowników obsługi Lodowiska, osobom zakłócającym właściwe funkcjonowanie Lodowiska bądź
utrudniającym korzystanie z Lodowiska innym Użytkownikom.
W razie braku zastosowania się do żądania opuszczenia Lodowiska, Zarządca będzie uprawniony do
wstrzymania pracy Lodowiska, a w przypadkach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia wezwać w tym celu
odpowiednie służby porządkowe.

§ 5. POSTANOWIENIA DODATKOWE
1.

Bez zgody zarządcy zabrania się prowadzenia na terenie obiektu jakiejkolwiek działalności zarobkowej,
a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, rozprowadzania ulotek, sprzedaży
towarów, oferowania i wykonywania usług, w tym prywatnych zajęć indywidualnych za wynagrodzeniem.

2.

Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren
obiektu w tym za odzież wierzchnią i obuwie pozostawione w szatni, a ponadto nie odpowiada za rzeczy
pozostawione przez Użytkowników.

3.

Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień
niniejszego regulaminu, a także powstałe wskutek winy Użytkowników.

4.

Użytkownicy odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem
lub zaniechaniem.

5.

W przypadku stwierdzenia szkody na Lodowisku, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń ponosi
odpowiedzialność finansową do wysokości spowodowanej szkody i utraconych przez Zarządcę korzyści.

6.

Zarządca nie odpowiada za:
A. za rzeczy zagubione lub w inny sposób utracone przez osoby przebywające na terenie Strefy.
B. za uszkodzenia strojów kąpielowych osób korzystających ze Strefy.

7.

Osoby korzystające z lodowiska ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenie, uszkodzenie
lub zagubienie przedmiotów udostępnionych im w ramach Strefy.

8.

Osoby korzystające z lodowiska ponoszą odpowiedzialność za spowodowane przez nie wypadki.

9.

Uczestnik, przebywając na terenie Lodowiska, w zamian za możliwość korzystania z lodowiska nieodpłatnie,
wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo
oraz udziela Zarządcy nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym:
utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania
do promocji i organizacji projektu, udostępniania sponsorom oraz partnerom projektu w celu ich promocji
w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania na promocyjnych materiałach drukowanych Zarządcy,
w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

10. Uczestnik w celu wypożyczenia łyżew poda swoje dane identyfikacyjne - zgodne z dowodem tożsamości
(imię, nazwisko, numer telefonu), oraz złoży podpis niezbędny do realizacji wypożyczenia łyżew,
będący akceptacją powyższego regulaminu.
11. Zarządca ma prawo poprosić o okazanie ważnego dokumentu tożsamości w trakcie wypożyczania
lub zwracania łyżew.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

2.

Aktualny regulamin dostępny jest: przy wejściu na Lodowisko, przy wypożyczalni łyżew
oraz na stronie www.Liberokatowice.pl

3.

Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu
przepisów, zostaną zobligowane do opuszczenia obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat.

4.

Skargi i wnioski można składać obsłudze Lodowiska / Zarządcy na adres email news@liberokatowice.pl.

5.

Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą rozpatrywane
i rozstrzygane przez Zarządcę bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

6.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.01.2020

JAK PRZETWARZAMY WASZE DANE OSOBOWE
1.

Administratorem danych osobowych jest Live Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku
(80-363), przy ul. Piastowskiej 67, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000469064. Przekazanie danych jest dobrowolne.

2.

W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych Uczestnicy mają prawo kontaktować się
z Administratorem pod adresem e-mail: rodo@live.com.pl lub pisemnie na adres siedzib wskazanych
w punkcie 1) powyżej.

3.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane:
A. w celu prowadzenia relacji fotograficznej i wideo na podstawie uzasadnionego interesu Administratora
w przypadku ujęcia wizerunku uczestnika jako szczegółu całości jaką jest wydarzenie oraz w przypadku
wyrażenia zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a, f RODO),
B. w celu wypełnienia przez Administratora jego obowiązków wynikających z umowy na korzystanie przez
Użytkownika z Lodowiska (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),
C. w celu wypełnienia przez Administratora jego obowiązków wynikających z umowy na wypożyczenie łyżew
(podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),
D. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
E. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie
uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
F. w celu realizacji procesu płatności za wypożyczenie łyżew, co jest oparte o realizacją prawnie uzasadnionego
interesu Administratora(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz na wypełnienia przez Administratora jego
obowiązków wynikających z umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),

4.

W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
osobowych. W konsekwencji dane danego Użytkownika przestaną być przetwarzane przez Administratora,
chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych danego Użytkownika istnieją ważne
prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub dane
Użytkownika będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Wniesienie sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego będzie za każdym
razem skutkować automatycznym zaprzestaniem przetwarzania danych w tym celu.

5.

Dane osobowe będą przetwarzane:
A. do czasu zgłoszenia sprzeciwu, w zakresie przetwarzania ich w celach marketingu bezpośredniego usług
Administratora,
B. przez okres 6 lat od końca roku, w którym była realizowana Umowa, a w razie przerwania biegu
przedawnienia roszczeń, którejkolwiek ze stron w związku z udziałem w Wydarzeniu, do wygaśnięcia
roszczeń obu stron wynikających z zawartej umowy.

6.

Dane osobowe mogą zostać przekazane:
A. partnerom Administratora, tj. firmom, z którymi Administrator będzie współpracował przy realizacji
Wydarzenia, w tym podwykonawcom dla celu jego organizacji i prawidłowego rozliczenia oraz prowadzenia
działań promocyjnych oraz sponsorowi wydarzenia celem jego uprawnień co do promocji wydarzenia,
B. podmiotom zewnętrznym zapewniającym obsługę IT Administratora, w tym firmom hostingowym w zakresie
gromadzenia danych Administratora na zewnętrznych serwerach,
C. instytucjom publicznym na ich wyraźnie i uzasadnione prawnie żądanie,
D. podmiotom realizującym proces płatności

7.

Niezależnie od prawa do sprzeciwu Uczestnikom przysługiwać będzie prawo do:
A. uzyskania dostępu do danych (informacji jakie dane są przez Administratora przetwarzane i w jakich celach)
oraz otrzymania ich kopii,
B. skorygowania ich danych w zakresie, w którym są one niezgodne ze stanem rzeczywistym,
C. usunięcia danych. Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych, które Administrator obowiązany jest
przechowywać z mocy prawa,
D. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
E. przenoszenia danych do innego administratora danych, w zakresie, w którym Administrator będzie
uprawniony do ich przeniesienia.
F. wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
G. wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Dany Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).

8.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Lodowiska oraz wypożyczenia
łyżew.

