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Regulamin Lodowiska 
 

1. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny i jest czynne zgodnie z harmonogramem ustalonym przez właściciela.           

2. Podstawą wejścia na lodowisko jest ważny bilet, zakupiony w kasie lodowiska. 

3. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na lodowisko na czas trwania tzw. tercję:- tercja rozpoczyna się o każdej 

pełnej godzinie i trwa 45 minut. 

4. Obowiązuje cennik ustalony przez właściciela, do zakupu biletu ulgowego upoważnia legitymacja szkolna. 

5. Wejście na lodowisko tylko w łyżwach własnych lub wypożyczonych. 

6. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej    

(rodzica/opiekuna), która posiada bilet wstępu. 

7. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która odbywa 

się w jednym kierunku  

- obowiązuje lewy kierunek jazdy 

- o zmianie kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska. 

8. Na lodowisku obowiązuje bezwzględny nakaz jazdy w rękawiczkach i nakryciu głowy. Zaleca się, aby dzieci posiadały 

kaski ochronne. 

9. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach poza lodowiskiem i na terenie okalającym lodowisko. 

10. Na terenie lodowiska zabrania się: 

- wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie wskazującym  na  spożycie alkoholu,                                                                                                                                           

- palenia tytoniu, zażywania środków odurzających oraz używania otwartego ognia,                                           

- siadania na bandach okalających lodowisko,                                                                                         

- używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie 

dla uczestników korzystających lodowiska,                                                              

- urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania innych użytkowników 

lodowiska, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania, trzymania się za ręce podczas jazdy,                                                                                                                                            

- jazdy z dziećmi na rękach, 

- wnoszenia butelek i puszek z napojami oraz jedzenia na tafli lodowiska                                                                          

- rzucania śnieżkami lub innymi przedmiotami,                                                                                             

- wchodzenia w obuwiu bez łyżew na taflę lodowiska                                                                                                                       

- niszczenia sprzętu i urządzeń. 

11. Wejście szkolnej grupy zorganizowanej należy wcześniej uzgodnić z obsługą          

lodowiska, wskazane wcześniejsze rezerwowanie terminów. 

- grupy zorganizowane prowadzą zajęcia pod kierunkiem nauczyciela (trenera, instruktora), który ponosi 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo grupy oraz formę prowadzenia zajęć, 

- dopuszcza się grę w hokeja wyłączne dla grup zorganizowanych na odpowiedzialność opiekuna. 

12. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających 

z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska. 

13. Konserwacja lodu następuje w przerwach miedzy tercjami oraz w godzinach   ustalonych przez zarządzającego, 

 - podczas przerwy wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu. 

14.  Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.   

15.  Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione przy jak i na lodowisku przez 

osoby korzystające z lodowiska.                                                                                                                                                  

16.  W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika. Skargi i uwagi dotyczące 

funkcjonowania lodowiska można zgłaszać w kasie obsługującej lodowisko.  

17.  Wszelkie zauważone naruszenia regulaminu lub zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania  lodowiska należy 

bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska. 

18. W przypadku usterki technicznej lodowiska obsługa może przerwać jego użytkowanie w każdym czasie. 


