APSTIPRINĀTI
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”
2018. gada 19. septembra valdes sēdē Nr.8.
Stājas spēkā 2018. gada 01. oktobrī
SIA “LIEPĀJAS OLIMPISKAIS CENTRS” STRUKTŪRVIENĪBAS “LOC LEDUS HALLE”
VISPĀRĒJIE IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
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I Vispārējie noteikumi
Šie noteikumi nosaka SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” struktūrvienības “LOC Ledus Halle” (turpmāk tekstā –
Ledus Halle) apmeklētāju, turpmāk saukti – Apmeklētāji, tiesības un pienākumus ar mērķi nodrošināt Apmeklētāju
drošību, kārtību un Ledus Halles sekmīgu darbību, cik tālu tie nav pretrunā ar nomas līgumu, ja Apmeklētājam tāds
ir noslēgts.
Ikviena Apmeklētāja pienākums pirms Ledus Halles apmeklējuma ir rūpīgi iepazīties un ievērot Ledus Halles
iekšējās kārtības noteikumus (turpmāk tekstā – Noteikumi). Iegādājoties ieejas biļeti, Apmeklētājs apstiprina ka ir
iepazinies ar Noteikumiem un apņemas tos ievērot.
SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” nenes nekādu atbildību, ja Apmeklētājs neievēro Noteikumus, Ledus Halles
darbinieku norādījumus, izvietotās brīdinājuma zīmes, uzrakstus, nodara kaitējumu savai veselībai, apdraud savu
vai citu apmeklētāju veselību vai dzīvību, nodara materiālus/ morālus zaudējumus trešajai personai.
Ledus Halles darbiniekam ir tiesības izraidīt Apmeklētāju no Ledus Halles un tai pieguļošās teritorijas, ja tas
neievēro Noteikumus, Ledus Halles darbinieku norādījumus vai izvietotās brīdinājuma zīmes, vai uzrakstus. Šādā
gadījumā, apmeklētājam netiek atmaksāta samaksātā ieejas maksa.
Ledus Halles koplietošanas telpās, kā arī tās ārpusē tiek veikta videonovērošana, kas paredzēta Ledus Halles
drošībai.
Apmeklētājs atrodoties Ledus Hallē var tikt fotografēts un/ vai filmēts no SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”,
pasākuma rīkotāja, pasākumu mākslinieku un citu tam pilnvaroto personu, tajā skaitā preses un citu masu
informācijas pārstāvju puses. Par SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” veiktās fotografēšanas un filmēšanas rezultātā
realizēto personas datu apstrādi informācija pieejama mājaslapā www.loc.lv sadaļā Privātuma politika. SIA
“Liepājas Olimpiskais centrs” neatbild par pasākuma rīkotāja, pasākumu mākslinieku un citu tam pilnvaroto
personu, tajā skaitā preses un citu masu informācijas pārstāvju puses veikto fotografēšanu un tie fizisko personu
datu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu izpratnē uzskatāmi par atsevišķiem personas datu pārziņiem.
II Ledus Halles izmantošanas noteikumi
Apmeklētāji, treneri un sportisti uz publisko slidošanu, treniņiem, nodarbībām un sacensībām ierodas atbilstoši
Ledus Halles noteiktajam pasākuma grafikam.
Apmeklētāji ir personīgi atbildīgi par personiskajām lietām un materiālajām vērtībām, kas atstātas Ledus Halles
ģērbtuvēs un jebkurās citās publiski pieejamās vietās.
Apmeklētājiem par papildus samaksu ir iespēja izmantot slēdzamu skapīti mantu glabāšanai. Apmeklētājam ir
pienākums pārbaudīt sava skapīša drošību (vai pareizi aizvērts).
Ņemot vērā, ka SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” nepieņem glabāšanā Apmeklētāju mantas, bet tikai nodod
apmeklētājam lietošanā ģērbtuvju skapīšus, SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” administrācija neuzņemas atbildību
par ģērbtuvju skapīšos atstātajām apmeklētāju mantām.
Apmeklētāji ir personīgi atbildīgi par savu veselību un drošību atrodoties Ledus Hallē uz ledus – slidošanas
apmācību, publiskās slidošanas vai citu nodarbību vai pasākumu laikā.
Apmeklētājiem, lai nodrošinātos pret nelaimes gadījumiem, nepieciešams lietot Ledus Halles apstākļiem atbilstošu
apģērbu un ekipējumu.
Apmeklētājiem, kas nav sasnieguši 10 gadu vecumu, atrodoties Ledus Hallē, aizsargķiveres un cimdi ir lietojami
obligāti. Par šī punkta nosacījumu neievērošanu, atbildību uzņemas Apmeklētāja vecāki (aizgādnis vai aizbildnis)
vai pavadošā persona.
Apmeklētāju pienākums ir ievērot vispārpieņemtās uzvedības un pieklājības normas, kā arī rūpēties par tīrību un
kārtību Ledus Hallē un ar savu darbību tīši netraucēt pārējos Ledus Halles apmeklētājus, sacensību dalībniekus,
instruktorus, trenerus, un Ledus Halles personālu.
Apmeklētāji nedrīkst Ledus Hallē ievest, turēt dzīvniekus. Dzīvnieki Ledus Hallē var tikt ievesti un turēti tikai ar
Ledus Halles personāla atļauju.

16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.

Nomnieks nedrīkst Ledus Hallē, kopējās lietošanas telpās ievest, turēt velosipēdus, motorollerus vai citu tamlīdzīgu
tehniku. Velosipēdi, motorolleri un cita tamlīdzīga tehnika var tikt turēta speciāli tam norādītās vietās ārpus Ledus
Halles ēkas.
III Īpašie noteikumi
Stingri aizliegts:
17.1. nepiederošām personām atrasties uz ledus laukuma sacensību, nodarbību vai citu pasākumu laikā;
17.2. atrasties uz ledus laukuma ielas apavos;
17.3. nepiederošām personām atrasties uz ledus tā sagatavošanas laikā ar speciālo tehniku;
17.4. smēķēt Ledus Halles ēkā vai 10 metrus no jebkuras Ledus Halles ieejas, kā arī ienest vai lietot alkoholiskos
dzērienus, narkotiskas vai citas apreibinošas vielas un atrasties Ledus Hallē, t.sk., uz ledus šo vielu ietekmē;
17.5. pasākuma laikā ienest stikla taru vai jebkādas vielas stikla iepakojumā;
17.6. publiskās slidošanas laikā uz ledus kategoriski aizliegts veikt daiļslidošanas nodarbības un tehnisko
elementu apmācību, kas var kaitēt citu slidotāju drošībai un veselībai;
17.7. ienest Ledus Hallē ugunsbīstamas, viegli uzliesmojošas un/vai veselībai bīstamas vielas un priekšmetus;
17.8. apzināti bojāt Ledus Halles inventāru, iekārtas, aprīkojumu vai ledus laukumu;
17.9. veikt jebkādas, tajā skaitā šajos noteikumos neminētas darbības, kas ir pretrunā ar vispārpieņemtām
morāles un ētikas normām, ir aizskarošas pārējiem Ledus Halles apmeklētājiem un/vai apdraud to drošību.
Apmeklētājiem ir pienākums nekavējoties ziņot par ārkārtas situāciju Ledus Halles personālam.
Jebkurā ārkārtas situācijā Apmeklētājam ir nepieciešams sekot Ledus Halles darbinieku un trauksmes
apskaņošanas sistēmas norādījumiem, organizēti un mierīgi jāpamet bīstamās situācijas vieta.
Ugunsgrēka gadījumā, lai izkļūtu no Ledus Halles ir jāvadās pēc izvietoto evakuācijas plānu shēmas, trauksmes
apskaņošanas sistēmas norādījumiem un drošības zīmēm.
IV Sankcijas par noteikumu neievērošanu
Apmeklētājus, kuri neievēro šos noteikumus Ledus Halles personāls ir tiesīgs izraidīt vai nodot apsardzes
darbiniekiem, valsts vai pašvaldības policijai.
Ja Apmeklētāja darbības rezultātā Ledus Halles aprīkojumam vai iekārtām ir nodarīti bojājumi, Ledus Halles
atbildīgais darbinieks par to sagatavo bojājuma aktu, kurā konstatē zaudējumu apmēru un Latvijas Republikā spēkā
esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic nepieciešamās darbības atlīdzības piedziņai.
Par šo noteikumu neievērošanu, Apmeklētājs var tikt saukts pie administratīvās atbildības un var tikt administratīvi
sodīts Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, piemērojot naudas sodu.

