ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ
• Το παγοδρόμιο θα λειτουργεί καθημερινά από την 30η Νοεμβρίου 2019 έως τις 2 Φεβρουαρίου 2020 από τις 10 π.μ. μέχρι τις 10μ.μ., εφόσον
το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.
Για πληροφορίες σχετικά με τον καιρό και το παγοδρόμιο μπορείτε να συμβουλεύεστε την ιστοσελίδα της Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος Α.Ε. www.snfcc.org.
• Η είσοδος στο παγοδρόμιο είναι ελεύθερη, με ηλεκτρονική προεγγραφή και θα επιτρέπεται η παραμονή σε αυτό για 40’. Για να είναι έγκυρη η
προκράτηση θα πρέπει να βρίσκεστε στον χώρο τουλάχιστον 20’ νωρίτερα, αλλιώς η θέση θα διατεθεί εκ νέου. Σε περίπτωση που το παγοδρόμιο
δε λειτουργήσει λόγω καιρικών συνθηκών, η προκράτηση αυτόματα ακυρώνεται και δεν αναπληρώνεται.
• Αν δεν έχετε κάνει ηλεκτρονική εγγραφή, λειτουργεί σειρά αναμονής στον χώρο του Παγοδρομίου.
Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τις βασικές οδηγίες ασφαλείας και τους όρους λειτουργίας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• H χρήση του παγοδρομίου γίνεται με ίδια ευθύνη των συμμετεχόντων.
• Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις οδηγίες των υπευθύνων για την αποφυγή συγκρούσεων και πιθανών τραυματισμών.
• Συμμετέχοντες που με οποιοδήποτε τρόπο παρενοχλούν ή εμποδίζουν άλλους χρήστες θα απομακρύνονται από το παγοδρόμιο.
• Απαγορεύεται το κάπνισμα κατά τη χρήση του παγοδρομίου.
• Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών εντός της πίστας.
• Η κατανάλωση φαγητού και ποτού, καθώς και το μάσημα τσίχλας δεν επιτρέπονται εντός
του παγοδρομίου, για λόγους ασφαλείας.
• Ομπρέλες, μπαστούνια καθώς και άλλα αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα δεν επιτρέπονται
εντός της πίστας.
• Δεν επιτρέπεται η χρήση του παγοδρομίου σε όσους βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ,
τοξικών ή ναρκωτικών ουσιών.
• Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα μέσα στην πίστα.

ΟΡΟΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟΥ
• Αν ο συμμετέχων φέρει μαζί του δικά του παγοπέδιλα πρέπει να είναι σε άρτια
κατάσταση, ώστε να μην προκαλούνται ζημιές στην πίστα και τις δομές της και να
αποφεύγονται τραυματισμοί. Σε περίπτωση που οι υπεύθυνοι του παγοδρομίου κρίνουν
ότι δε βρίσκονται σε άρτια κατάσταση, θα πρέπει να γίνει χρήση εξοπλισμού του
παγοδρομίου.
• Η είσοδος επιτρέπεται σε παιδιά άνω των 5 ετών.
• Για τους συμμετέχοντες έως 16 ετών η είσοδος επιτρέπεται μόνο με την παρουσία
ενήλικα συνοδού (κατά την άφιξη). Για λόγους ασφαλείας, ενδέχεται να σας ζητηθεί η
επίδειξη ταυτότητας αποκλειστικά με σκοπό την εξακρίβωση της ηλικίας σας.
• Τα γάντια και τα κράνη είναι υποχρεωτικά για τα παιδιά. Συνιστούμε να φέρετε τα
δικά σας. Σε αντίθετη περίπτωση, διατίθενται παιδικά μεγέθη προς δανεισμό.
Συνιστούμε επίσης έντονα τη χρήση τους από εφήβους και ενήλικες.
• Η πίστα λειτουργεί μόνο για in-line ice skaters.
• Κάθε άλλη δραστηριότητα εντός της πίστας απαγορεύεται.
• Δεν επιτρέπεται η είσοδος συνοδών και θεατών στην πίστα.
• Δεν επιτρέπεται η είσοδος κατοικίδιων ζώων στις εγκαταστάσεις του παγοδρομίου.
• Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν καλή φυσική κατάσταση και υγεία.
• Δεν επιτρέπεται η παραμονή κοινού μέσα από την περίφραξη του παγοδρομίου.

ΟΜΑΔΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Δεν επιτρέπεται η χρήση του παγοδρομίου σε όσους έχουν ιστορικό καρδιοαγγειακών
παθήσεων (περιλαμβανομένου και του βηματοδότη), μυοσκελετικών παθήσεων, καθώς και
σε εγκύους.

