
REGULAMIN
WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW
1. Wypożyczalnia prowadzona jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM”. 
2. Wypożyczalnia czynna jest od godziny 7.45 do 21.00. 
3. Na stanie wypożyczalni znajdują się wyłącznie łyżwy oznakowane. Łyżwy wypożycza się wyłącznie na podstawie ważnego
    dowodu tożsamości ze zdjęciem wypożyczającego. 
4. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych łyżew. 
5. Opłatę za wypożyczenie łyżew reguluje Cennik. 
6. W przypadku nie oddania łyżew w ciągu 15 minut po upływie czasu, na jaki zostały wypożyczone pobierana zostanie opłata
    za czas następnej sesji. 
7. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu. 
8. W przypadku zgubienia lub braku zwrotu łyżew będzie pobierana opłata w kwocie: 150 zł. Za uszkodzenie łyżew wysokości
    i formę rekompensaty ustala Kierownik Lodowiska lub osoba upoważniona. 
9. Łyżwy oddaje się oczyszczone ze śniegu i z włożonymi wkładkami. 
10. Wymiany łyżew dokonuje się poza kolejnością. 
11. Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach po nieprzystosowanym do tego terenie. 
12. Korzystający z wypożyczalni zobligowany jest do zapoznania z Regulaminem i jego przestrzegania. 
13. Uwagi dotyczące funkcjonowania wypożyczalni przyjmowane są w kasie wypożyczalni lub w siedzibie MOSiR „CENTRUM”
    Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 8, tel. 32 4590640 lub 32 4590642. 

REGULAMIN
LODOWISKA - PROGRAM „RODZINA 3+”

1.  Programem „Rodzina 3+” objęte są rodziny wielodzietne, zamieszkałe na terenie Wodzisławia Śląskiego (troje dzieci i więcej),
    posiadające odpowiednie karty wydane przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego.
2.  Karta „Rodzina 3+” ważna jest jedynie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
3.  Karta upoważnia do korzystania z następujących cen promocyjnych na lodowisku:
- w przypadku rodziny wielodzietnej, trzecie i każde następne dziecko korzysta z lodowiska nieodpłatnie,
- w przypadku indywidualnego wejścia osoby z karta „Rodzina 3+”:
   dla dzieci i młodzieży uczącej się wstęp – 3 zł
   dla osoby dorosłej wstęp – 5 zł
zgodnie z zasadami zawartymi w CENNIKU USŁUG NA LODOWISKU MIEJSKIM MOSiR „CENTRUM”.
4.  Regulamin obowiązuje w sezonie zimowym 2021/2022.
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