
 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZTUCZNEGO 

LODOWISKA W OLEŚNIE 

 
 

Każdy użytkownik lodowiska korzysta z niego dobrowolnie i jest świadomy 

niebezpieczeństw/zagrożeń oraz możliwych kontuzji i urazów podczas jazdy, za co Miejskie 

Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie i osoby obsługujące lodowisko nie ponoszą żadnej 

odpowiedzialności. 

Każdy korzystający z lodowiska jest zobowiązany do zapoznania się z powyższym 

regulaminem i przestrzegania jego zasad. 

Wejście na taflę lodowiska na łyżwach jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu. 

1. Właścicielem lodowiska jest Gmina Olesno. 

2. Zarządcą obiektu jest Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Sp. z o.o. . 

3. Uznaje się, że osoby przebywające na terenie lodowiska zapoznały się z postanowieniami 

niniejszego regulaminu i zobowiązały się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień. 

4. Uczestnicy ślizgawek zobowiązani są do: 

- kulturalnego zachowania w obiekcie; 

- przebywania tylko w wyznaczonych pomieszczeniach obiektu i ciągach komunikacyjnych; 

- ostrożnej jazdy na lodzie;  

5. Lodowisko jest czynne dla klientów indywidualnych: 

 od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00-21:00 

 w soboty, niedziele 11:00-21:00. 

Ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem. 

5. W każdej chwili lodowisko może zostać zamknięte w celu konserwacji – wszystkie osoby muszą 

opuścić taflę lodu. 

6. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lodowisko może zostać zamknięte. 

7. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego 

przeznaczonych. 

8. Jednorazowo na tafli lodowiska może przebywać maksymalnie 40 osób. 

9. Na płycie lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność podczas korzystania z niego. 

Korzystający z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa. 

10. Dzieci do lat 12 korzystają z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub opiekunów będących na 

łyżwach. Dzieci do lat 12 nie będą wpuszczane na lodowisko pod nieobecność opiekuna. Opiekun 

odpowiedzialny jest za właściwe zachowanie się korzystających oraz za ich bezpieczeństwo. 

11. Osoby korzystające z tafli lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej 

ostrożności podczas jazdy, która powinna odbywać się w jednym kierunku.  

12. Na lodowisku obowiązuje ruch prawostronny. 

13. Zaleca się jazdę w kaskach, nakolannikach, nałokietnikach i w rękawiczkach, szczególnie 

dzieciom do lat 10. 

14. Podczas przebywania na lodowisku zabrania się: 

 urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania, 

 jazdy z dziećmi na rękach, 

 jazdy na długich łyżwach (panczenach), jazdy z kijami hokejowymi, plecakami i aparatami 

fotograficznymi, 

 wnoszenia na taflę lodowiska puszek, kartonów i butelek, 

 rzucania śnieżkami, 

 siadania na bandach lodowiska, 

 chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu bez łyżew, 

 palenia tytoniu i picia alkoholu, 

 niszczenia sprzętu i urządzeń, 



 stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, 

 wprowadzania zwierząt                                                                                                              

15. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego 

przeznaczonych.   

16. Za uszkodzenia telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych wnoszonych na 

teren obiektu Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji nie odpowiada. 

17. Za rzeczy pozostawione obsługa nie odpowiada. 

18. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach po terenie okalającym lodowisko poza 

wyłożonymi wykładzinami gumowymi. 

19. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od 

niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo 

dbałości o stan obiektu. 

20. Wszelkie zauważone uszkodzenia (m.in. uszkodzenia tafli lodu lub wyposażenia), wypadki z 

udziałem użytkowników lodowiska lub inne nieprawidłowości należy zgłaszać do obsługi 

lodowiska. 

21. W przypadku stwierdzenia szkód osoby odpowiedzialne za dokonanie zniszczeń zostaną 

obciążone materialnie. 

22. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie 

alkoholu lub innych środków odurzających. 

23. Osoby łamiące zasady niniejszego regulaminu będą wypraszane z lodowiska. 

24. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obiektu 

lodowiska. O wszelkich aktach wandalizmu i innych niebezpiecznych zdarzeniach mających 

miejsce na lodowisku należy natychmiast poinformować obsługę lodowiska lub  

POLICJĘ – Tel. 997, w razie wypadku POGOTOWIE RATUNKOWE – Tel. 999 

25. W przypadku stwierdzenia szkód osoby odpowiedzialne za dokonanie zniszczeń 

zostaną obciążone materialnie. 

26. Wypożyczalnia łyżew jest bezpłatna. Łyżwy wypożycza się  za pobraniem kaucji w wysokości 

50 złotych. 

26. W przypadku kradzieży, zgubienia lub zniszczenia wypożyczonego sprzętu Wypożyczający 

ponosi pełną odpowiedzialność finansową w wysokości 200 złotych. 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                PREZES ZARZĄDU 

                                                                                                            MCSiR w Olesnie sp. z o.o. 

 


