UISUTAMISE VABAJÄÄ REEGLID
PÄRNU LASTESTAADIONI JÄÄVÄLJAK
JÄÄVÄLJAKU ÜLDREEGLID:
• Uisutajad on kohustatud enne jääväljakule minekut tutvuma reeglitega ja neist kinni pidama.
• Sissepääs jääväljakule on lubatud ainult läbi olmehoone peaukse.
• Kõik jääväljaku külastajad kinnitavad pileti ostmisega, et neil on uisutamiseks piisavad kehalised
võimed, oskused ja tervislik seisund.
• Jääväljakule pääseb ainult piletiga, mis tuleb osta enne jääväljakule sisenemist olmehoone kassast.
Samast saab vajadusel rentida uiske ja uisutugiraame.
• Uiskude jt tarvikute laenutamiseks on vajalik pildiga isikut tõendav dokument (Eesti Vabariigi IDkaart, õpilaspilet vms.).
• Uisutaja on kohustatud pileti alles hoidma uisutunni lõpuni (teostatakse pistelist kontrolli).
• Ostetud uisutamise ajast TULEB KINNI PIDADA ja seda peab uisutaja ise jälgima. Kui ostetud uisutund
on ajaliselt ületatud 10 või rohkem minutit, tuleb tasuda juba uue tunni eest terves mahus.
• Jääväljakul võib uisutada ka isiklike uiskudega, ostes eelnevalt jääpileti.
• Kuni 7-aastased lapsed pääsevad jääväljale ainult täiskasvanu saatel.
• Jääväljakul uisutatakse ringidena kellaosuti liikumisele vastassuunas.
• Väldi peatumist porte ääres, sest algajad uisutajad vajavad seda pinda toeks.
• Uiskudega võib käia ainult seal, kuhu on maha pandud spetsiaalne kummist kate (see ala on piiratud
ka aiaga).
• Enda või kaasuisutaja vigastuse korral informeerige koheselt jääväljaku töötajat või helista 112.
• Jääväljakul toimuvad korralised (vajadusel ka erakorralised) jäähooldustööd, mille tegemise
kellaajad leiad uisuväljaku kasutamise otstarbe ja aegade tabelist kohapeal või
www.spordikeskus.parnu.ee/lastestaadion/, kohapeal annab sellest märku töötaja signaal (vile ja/
või teatis audiosüsteemis kaudu). Jää hooldamise ajal uisutada ei saa! Uisulaenutus suletakse 45
minutit enne jäähoolduse algust.
KUI JÄÄHOOLDUSMASIN ALUSTAB TÖÖD, PEAVAD KÕIK UISUTAJAD VIIVITAMATULT JÄÄLT
LAHKUMA! KÕIK PORTEDE VÄRAVAD PEAVAD OLEMA SULETUD. JÄÄLE VÕIB TAGASI MINNA, KUI
JÄÄHOOLDUSMASIN ON JÄÄLT LAHKUNUD JA SUURED VÄRAVAD ON SULETUD.
JÄÄVÄLJAL ON UISUTAMISE VABAJÄÄ ajal KEELATUD:
• Viibimine jääl uiskudeta.
• Kiiruiskude, hokikepi ja litrite kasutamine.
• Inimeste või asjade kandmine jääl, mobiiltelefoni kasutamine uisutamise ajal.
• Jää tahtlik kahjustamine (nt. uisuotstega jäässe aukude tagumine).
• Kasutada uisutamise abiraame ja laenutatavaid tarvikuid mittesihtotstarbeliselt ning lõhkuda ja viia
uisuväljaku inventari territooriumilt välja.
• Jäätükkide ja lumepallide loopimine.
• Asjade porte äärtele jätmine.
• Kogunemised porte ääres ja istumine portedel.
• Suitsetamine, söömine ning joomine jääl ja jääväljaku ääres.
• Viibimine jääväljaku territooriumil alkoholi- või narkojoobes.
• Uisutamisel äkilised kiirendused/pidurdused, uisutajate vahel sõelumine ja muu tegevus, mis võib
segada teisi liuvälja külastajaid ning on ohtlik nende turvalisusele.
RANGELT ON KEELTAUD IGASUGUSTE TAGAAJAMIS- JA LETSUMÄNGUDE MÄNGIMINE UISUTAMISE
VABAJÄÄ AJAL!

•
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•

Kehtestatud reeglid on Teie endi kaitseks ja neid tuleb täita.
Reeglite eirajaid on personalil õigus paluda jääväljaku territooriumilt lahkuda, korduvrikkujad
kantakse jääväljaku „musta nimekirja“ ning nendel on keelatud edaspidi jääväljakule siseneda.
Otsese (nt. inventari lõhkumine) ja kaudse (uisutamise aja ületamine) kahju tekitamisel on Pärnu
Spordikeskusel, kui jääväljaku haldajal, õigus nõuda kahju rahalist kompenseerimist.

LISASOOVITUSED:
• Soovitav on jääväljakul kanda kindaid, kiivrit ja kaitsmeid.
• Enne jääle minekut veendu, et uiskude paelad on hästi kinni seotud.
• Administratsioon ei vastuta uisutajate isiklike asjade eest. Ära jäta oma isiklikke asju järelevalveta!

MÕNUSAT UISURÕÕMUDE NAUTIMIST!

