Siguldas pilsētas publiskās slidotavas kārtības noteikumi
1. Atrodoties Siguldas pilsētas publiskajā slidotavā (turpmāk – Slidotava) ikvienam apmeklētājam ir
saistoši gan Siguldas pilsētas publiskās slidotavas kārtības noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi),
gan Siguldas Sporta centra kārtības noteikumi, gan Siguldas novada pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.28 “Par kārtību Siguldas novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos”.
2. Slidotavā var atrasties tikai ar slidošanai paredzētu un atbilstošu inventāru un ekipējumu, bet
bērniem līdz 10 gadu vecumam ieteicams slidot ar aizsargķiveri.
3. Novērtē̄ savu veselības stāvokli pirms došanās uz ledus un slidošanas uzsākšanas, uzņemoties pilnu
atbildību par sevi.
4. Pieaugušo (vecāku, vecvecāku, aizbildņu, vecāko māsu un brāļu) uzdevums ir rūpēties un neatstāt
bez uzraudzības bērnus, ar kuriem kopā atrodas Slidotavā.
5. Pirms slidošanas uzsākšanas pārliecināties, ka slidas un aizsargekipējums ir atbilstoši nostiprināti,
bet apģērbs atbilstošs slidošanai un laika apstākļiem.
6. Bez slidām atrasties uz ledus ir aizliegts, tas ir bīstami un traumējoši.
7. Slidojot ievēro un cieni citus slidotājus, kā arī izvēlies vienu virzienu, kurā slidot pa apli (pret
pulksteņa virzienu).
8. Rūpējies par tīrību un kārtību Slidotavā un tās apkārtnē, tīši nebojā ledu. Veicot sniega tīrīšanu ar
slotām vai lāpstām, tās novieto pēc tīrīšanas atpakaļ tām paredzētājā vietā.
9. Visus priekšmetus, kas var apdraudēt Tavu un apkārtējo drošību, atstāj ārpus Slidotavas.
10. Ja redzi bīstamas plaisas, ziņo Slidotavas personālam vai slidu nomā.
11. Pārvietojies ārpus ledus laukuma ar slidām tikai pa speciālajiem paklājiem.
12. Ar slidām ieiet Siguldas Sporta centra telpās ir aizliegts, izņemot slidu nomas telpu pie stadiona
tribīnēm.
13. Slidotavas apmeklētājs pats uzņemas atbildību par slidošanas laikā atstātajām mantām.
14. Slidotavas aplī publiskās slidošanas laikā aizliegts slidot ar nūjām vai spēlēt hokeju. Hokejam ir
izveidots atsevišķs laukums stadiona vidū.
15. Slidotavas teritorijā aizliegts smēķēt, lietot alkoholu un atrasties alkohola, narkotisko vai psihotropo
vielu reibumā, kā arī lauzt vai citādi bojāt slidotavas aprīkojumu un inventāru un bez atļaujas
pārvietot Slidotavas aprīkojumu.
16. Slidotavas apmeklētāji paši atbild par savu veselību un drošību. Siguldas novada pašvaldība un SIA
“Siguldas Sporta serviss” nenes atbildību par traumām, kas gūtas Slidotavas teritorijā.
17. Par Slidotavas kārtības noteikumu neievērošanu vainīgās personas var tikt sauktas pie
administratīvās atbildības LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
18. Siguldas novada pašvaldība un SIA “Siguldas Sporta serviss” no vainīgās personas (nepilngadīgas
personas vecākiem vai aizbildņiem) var pieprasīt atlīdzināt nodarītos materiālos zaudējumus.
Zaudējumu apjomi tiek fiksēti attiecīgā aktā.
19. Ledus atjaunošanas laikā un 2 stundas pēc tam vēlams Slidotavu neizmanto.
20. Nelaimes gadījumos zvanīt uz 112, norādot atrašanās vietu – Siguldas pilsētas stadions, Ata
Kronvalda iela 7, Sigulda.
21. Slidotavas darba laiks ir katru dienu no 12.00 – 22.00, pārējā laikā Slidotavas teritorijā atrasties ir
aizliegts.
PRIECĀJAMIES VISI KOPĀ PAR DOTO ZIEMAS IESPĒJU UN AICINĀM IKVIENU IESAISTĪTIES SLIDOTAVAS
UZKOPŠANĀ UN LEDUS ATJAUNOŠANĀ. KĀ ARĪ IEVĒROJAM ŠOS NOTEIKUMUS UN NEĻAUJAM TOS
PĀRKĀPT CITIEM.
ATPŪŠAMIES ZIEMĀ DROŠI!

