
1) L'usuari reconeix i accepta que l'accés i ús de la pista de gel és voluntari i obeeix únicament a un acte lliure de la 
seva voluntat.
2) Els usuaris menors de sis (6) anys hauran d'accedir i fer ús de la pista de gel acompanyats per un adult.
3)Els usuaris menors de 14 anys podran fer us de la pista però per d’accedir a hauran d’anar  acompanyats d’un adult

4) Únicament es podrà accedir a la pista proveït de peces de vestir adequades que, en tot cas, cobreixin les 
extremitats. Així mateix, es recomana l'ús  de guants protectors en general i de  casc en menors de 6 anys.
5) No es podrà accedir a la pista amb símptomes d'embriaguesa o d'haver ingerit qualsevol altra substància tòxica.
6) S'ha de mantenir el sentit de gir que indiqui el personal d’ATENCIÓ AL PÚBLIC i en cap cas s’ha de creuar la pista en 
sentit transversal.
7) S'ha de respectar a la resta d'usuaris i no molestar ni empènyer.
8) En tot moment se seguiran les indicacions del personal d’ATENCIÓ AL PÚBLIC.
Sota cap circumstància està permès:

• Menjar, beure i / o fumar dins de la pista de gel.
• Parlar pel mòbil dins de la pista de gel.

• Patinar formant cadenes de més de dos usuaris.
• Saltar o colpejar la barana.
• Abandonar la pista de gel amb patins per zones no habilitades.
• Patinar per les zones d'accés restringit senyalitzades.
• Promoure o participar en curses de velocitat, efectuar derrapatges, frenades brusques, salts i / o piruetes posant 
en risc a altres patinadors i patinadores.

9) En cas que l'aforament de la instal·lació es completi, es limitarà l'accés a la instal·lació de més patinadors i 
patinadores.
10) El personal d’ATENCIÓ AL PÚBLIC decidirà, en funció de l'estat de la pista, la conveniència o no de realitzar 
tasques de manteniment en la sessió pública.
11) En cas d'accident o de qualsevol altra incidència s'haurà d'acudir al personal d’ATENCIÓ AL PÚBLIC i, en tot cas, 
seguir les seves indicacions.
12) L’ORGANITZACIÓ garanteix la seguretat necessària exigible en la instal·lació, per tant, no es fa responsable dels 
danys o accidents físics o materials soferts per l'usuari a resultes de l'ús de la pista, ni els provocats a terceres 
persones.
13) L'usuari en serà responsable, davant l’ORGANITZACIÓ i la resta d'usuaris, dels danys i perjudicis que causi per 
incompliment de les normes o per la seva imperícia patinant com a usuari de la pista de gel.
14) L'usuari respondrà, així mateix, dels danys i lesions que pugui produir a qualsevol persona o béns de qualsevol 
naturalesa, exonerant de qualsevol tipus de responsabilitat a l’ORGANITZACIÓ per les lesions, danys o perjudicis de 
tota mena que pugui ocasionar o produir a tercers, renunciant expressament a exercitar qualsevol tipus d'accions, 
judicials o extrajudicials, contra  l’ORGANITZACIÓ que siguin causa de la seva pròpia actuació o omissió, i reconeix el 
dret de l’ORGANITZACIÓ a repercutir contra l’usuari l'obligació d'indemnitzar els danys i perjudicis que hagués causat 
i que li puguin ser reclamats a l’ORGANITZACIÓ.
15) L’ORGANITZACIÓ no assumeix cap responsabilitat sobre les accions o omissions dels usuaris de la pista de gel en 
la mesura que l'origen, la realització i la producció dels mateixos li resulten del tot aliens.
16) L'usuari respondrà davant de l’ORGANITZACIÓ de tots els danys i perjudicis causats a les persones i / o els 
materials a conseqüència de l'incompliment de les presents normes.
17) L'usuari es compromet a no fer responsable a l’ORGANITZACIÓ per qualsevol dany o reclamació de tercers derivat 
del seu accés i / o utilització de la pista de gel.
18) La pista de gel no disposa de servei especial de custòdia pel que l’ORGANITZACIÓ no es responsabilitza ni es farà 
càrrec de la pèrdua o desaparició de pertinences dels patinadors i patinadores.
19) L’accés a la pista de gel sintètic comporta implícita l'acceptació de les presents normes i de quants avisos i 
instruccions addicionals pugui indicar l’ORGANITZACIÓ i / o el seu personal en cada moment.
20) Qualsevol incompliment de la normativa exposada, així com l’incompliment de les indicacions del personal de 
l’ORGANITZACIÓ, serà causa d'expulsió del recinte sense dret a la devolució de l'import abonat.
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