Reglement Stichting IJsbaan Almelo
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Door gebruik te maken van de ijsbaan, kantine, terras, omliggende terreinen
en opstallen (hierna ‘de accommodatie’) aanvaardt de schaatser/toeschouwer
dit reglement.
Het betreden van de accommodatie geschiedt volledig op eigen risico.
Het bestuur van Stichting IJsbaan Almelo aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor letsel, diefstal, vermissing en/of beschadiging van u en/of uw
eigendommen als gevolg van het gebruik van de accommodatie.
De gebruikers/bezoekers van de accommodatie dienen zich te houden aan de
aanwijzingen van de als zodanig herkenbare bestuursleden/ medewerker(s)
van Stichting IJsbaan Almelo (hierna ‘medewerker’).
Het betreden van de accommodatie is alleen toegestaan met een geldig
entreebewijs. Op verzoek dient dit getoond te kunnen worden.
Een entreebewijs is geldig voor een dagdeel (ochtend, middag of avond).
De dienstdoende medewerker kan het gebruik van de ijsbaan v.w.b. de
schaatstijd gaan beperken wanneer i.v.m. de veiligheid daar aanleiding voor
is. Indien zich omstandigheden voordoen die de veiligheid in gevaar brengen,
dient iedereen de ijsbaan op 1e afroep te verlaten.
Het betreden van de kantine met schaatsen zonder hoezen is niet
toegestaan.
De rijrichting in de schaatssport is tegen de wijzers van de klok in.
Het betreden van de ijsbaan is alleen toegestaan met schaatsen.
Uitzondering geldt voor ouders/verzorgers/begeleiders en voor sleetjes. Dit
dient zoveel mogelijk langs de zijkanten van de baan te gebeuren.
Het gebruik van zgn. Bobby’s of schaatsrekken is enkel toegestaan langs de
rand van de baan voor hen die het schaatsen nog niet machtig zijn.
Het gebruik van ijshockey-sticks en pucks is uitsluitend toegestaan op de
daarvoor aangewezen plaatsen.
Het op de ijsbaan gebruiken van etenswaren, drank etc. is niet toegestaan.
Roken is op de accommodatie verboden, met uitzondering van het
buitenterras.
Bij het gebruik van de ijsbaan dienen schaatsers en/of gebruikers onderling
rekening met elkaar te houden. Hard, gevaarlijk en/of tegen de rijrichting in
schaatsen, springen en/of stunten etc. wordt in verband met ieders veiligheid
niet geaccepteerd.
Het is niet toegestaan om op de ijsbaan (scherpe) voorwerpen e.d. bij zich te
hebben en/of te dragen, noch gaten in het ijs te trappen of te gooien met
sneeuwballen.
De medewerker heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen van
de ijsbaan te verwijderen en de toegang daartoe te ontzeggen. Verwijdering
geschiedt zonder terugbetaling van het entreegeld.
In geval van baldadigheid, vernieling etc. wordt aangifte gedaan bij de
politie, alsmede de toegang voor de duur van de ijsperiode ontzegd.
Alle medewerkers zijn niet-betaalde vrijwilligers. Zij zijn hier voor het
(schaats)plezier van de schaatsers en toeschouwers. Iedere vorm van
belediging, bedreiging of erger aan het adres van één of meerdere
medewerkers is reden voor onmiddellijke verwijdering van de accommodatie.
Tevens zal de politie worden ingeschakeld.
In onvoorziene gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de
dienstdoende medewerker.
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