
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧH ΣΤΟ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ 

1. To παγοδρόμιο λειτουργεί καθημερινά από τις 10 Δεκεμβρίου, 10:00 - 00:00 εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές 
συνθήκες. Τελευταία είσοδος: 23.30 

2. Εισιτήριο: 5€ για παιδιά & 7€ για ενήλικες  
3. Η είσοδος γίνεται με προεγγραφή που γίνεται στο χώρο του παγοδρομίου και διαρκεί 20 λεπτά.  

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ  
 
1. Η είσοδος επιτρέπεται από 5 ετών και άνω.  
2. Για παιδιά < 5 ετών, απαιτείται συνοδεία από ένα ενήλικα και ο συνοδός δεν χρεώνεται.  
3. Η χρήση του παγοδρομίου γίνεται με ίδια ευθύνη των συμμετεχόντων. Η επιχείρηση δε διαθέτει εκπαιδευτές 

και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατύχημα.  

4. Παρακαλούμε να ακολουθείτε τις υποδείξεις των υπευθύνων μέσα στην πίστα.  
5. Συμμετέχοντες που δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των υπευθύνων, παρενοχλούν, σπρώχνουν ή 

εμποδίζουν με οποιαδήποτε τρόπο άλλους χρήστες, θα απομακρύνονται από το παγοδρόμιο χωρίς επιστροφή 
χρημάτων.  

6. Μπαίνετε στην πίστα μόνο με τα πέδιλα του πατινάζ που διαθέτει η επιχείρηση.  
7. Αν πέσετε, μαζέψτε τα χέρια κοντά στο σώμα σας και προσπαθήστε να σηκωθείτε χωρίς καθυστέρηση.  Αν δεν 

μπορείτε, ζητήστε βοήθεια από τους επόπτες.   
8. Δεν επιτρέπεται να βγαίνετε έξω από το χώρο του παγοδρομίου με τα πέδιλα του πατινάζ.  
9. Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπονται να αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα ή να κάνουν αγώνα μέσα στην πίστα.  
10. Οι αρχάριοι ξεκινούν κρατώντας την μπάρα και κάνοντας περιμετρικά μικρά βήματα.   
11. Απαγορεύεται το κάπνισμα κατά τη διάρκεια χρήσης του παγοδρομίου. 
12. Δεν επιτρέπεται η χρήση selfie stick, κινητού τηλεφώνου ή άλλων συσκευών εντός της πίστας. 
13. Δεν επιτρέπεται η χρήση φαγητού ή ποτού μέσα στο χώρο της πίστας.  
14. Δεν επιτρέπεται η είσοδος θεατών μέσα στην πίστα. 
15. Δεν επιτρέπεται η είσοδος κατοικίδιων στο χώρο του παγοδρομίου.  
16. Δεν επιτρέπεται η χρήση της πίστας σε άτομα με προβλήματα σωματικής, ψυχικής ή πνευματικής υγείας, που 

δεν τους επιτρέπουν να είναι απόλυτα ασφαλή κατά τη συμμετοχή τους, όπως ενδεικτικά: καρδιάς, ιλίγγων, 
επιληψίας, υψηλής πίεσης, νοητικής στέρησης, καθώς και σε άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση: εγκυμοσύνης, 
μετεγχειρητικής ανάρρωσης, επήρειας ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ. 

17. Οι υπεύθυνοι της εταιρείας δικαιούνται να αρνηθούν την είσοδο σε επισκέπτη, εφόσον κρίνουν ότι η συμμετοχή 
του στο παιχνίδι δεν είναι ασφαλής για τον ίδιο ή τρίτους. 

18. Επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται. 
19. Σε περίπτωση ξαφνικής κακοκαιρίας, που απαγορεύει τη χρήση παγοδρομίου, θα λάβετε κουπόνι για δωρεάν 

επόμενη χρήση του παγοδρομίου με ισχύ έως 16/1/2022.   

ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ! 

 

 

 



HOW TO PLAY 

1. The Ice Rink is open daily, from 10:00 until 00:00, weather permitting.  
2. Entrance fee: 5€ for children & 7€ for adults  
3. Visitors must book on the spot a 20-minute slot to enter the ice rink. Last slot: 23:30 
4. The operation of Ice Rink may be suspended/modified due to weather conditions.  
 

SKATE RULES  
1. Entrance is allowed from the age of 5 y.o. 
2. Children <5 y.o. must be accompanied by one adult. The accompanying adult enter for free.  
3. All participants skate at their own risk. The company does not have skate instructors.  
4. Follow the instructions of the gamers on the rink. The Park claims no responsibility in case of an accident caused 

by non-compliance with the rink’s regulation. 
5. Pushing other people is not allowed. When passing, leave room for other skaters.  
6. Racing is not allowed on the rink. 
7. Beginners start skating by holding the bar and taking small steps. 
8. Enter and exit the ice rink when instructed by the staff.  
9. Entering the rink is allowed only with wearing the skating slides provided by the company.  
10. It is not allowed to go anywhere outside the rink area wearing the skating slides. 
11. Eating, drinking and smoking in the skating area are not allowed. 
12. Pets are not allowed in the skating area.  
13. The use of selfie sticks, mobile phones, cameras or other electronic devices inside the rink is not allowed.  
14. If you fall, keep your arms close to your body and try to get up without delay. If you can’t, ask for help. 
15. Non skaters are not allowed inside the rink.   
16. Participation is not permitted to people with mental illnesses or physical disabilities that do not allow them to 

securely enjoy the game e.g. heart diseases, vertigo, epilepsy, high blood pressure, psychosis, and mental 
disorders. Additionally, participation is not permitted to pregnant women, persons after surgery and persons 
under the influence of alcohol or drugs. 

17. The company’s staff has the right to deny entrance to visitors when their participation is judged unsafe for them 
or others.  

18. Refunds of any kind are not issued. 
19. In the event of a sudden severe weather condition, where the use of the rink is suspended, you will receive a 

credit to use in a future visit, valid up to Jan 16th, 2022.  
 

HAVE FUN! 

 


