
REGULAMIN LODOWISKA 

 

1. Lodowisko jest obiektem Gminy Miejskiej Żory administrowanym przez Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji z siedzibą w Żorach, ul. Wolności 36a, 44-240 Żory (dalej jako: „MOSiR” lub 

„Administrator”). 

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenie „lodowisko” odnosi się do całego obszaru 

znajdującego się pod halą namiotową (tafla lodowiska oraz teren przyległy). 

3. Funkcjonowanie Lodowiska odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami sanitarno-

epidemiologicznymi wraz z zmianami wprowadzonymi na dany dzień w naszym kraju. 

Obowiązuje: 

a) zasłanianie nosa i ust w obiekcie hali sportowej podczas zakupu biletów i wypożyczania 

sprzętów oraz w obiekcie lodowiska,  

b) dezynfekcja rąk, 

c) zachowanie dystansu społecznego. 

Zaleca się zasłanianie nosa oraz ust podczas jazdy na łyżwach. Zaleca się korzystanie z 

własnego sprzętu (łyżwy, kaski, nakolanniki), Administrator ma obowiązek dezynfekcji 

sprzętu udostępnianego w wypożyczalni.   

4. Obiekt jest ogólnodostępny, czynny zgodnie z harmonogramem ustalonym przez MOSiR. 

Harmonogram dostępny jest w kasie lodowiska oraz na stronie internetowej MOSiR 

(www.mosir.zory.pl). 

5. W przypadku organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych lub zajęć dla grup 

zorganizowanych Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu. 

Nie powoduje to żadnej odpowiedzialności Administratora. 

6. Do korzystania z lodowiska uprawnione są osoby posiadające zakupiony w kasie lodowiska 

ważny bilet wstępu. Korzystanie z lodowiska odbywa się wyłącznie w ramach zajęć sportowych 

- „ślizgawki”  prowadzonych przez MOSiR, odbywających się  w ramach harmonogramu 

dostępnych godzin. Grupy zorganizowane korzystają z lodowiska na podstawie odrębnych 

ustaleń. 

7. Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na lodowisko na tzw. turę, która trwa 40 minut. 

8. Bilet jednoznacznie określa godzinę wstępu, w ramach której można korzystać z lodowiska. 

Godzinę wybiera się przy zakupie biletu w kasie zgodnie z obowiązującym harmonogramem 

wejść. 

9. Bilet należy zachować do kontroli na cały czas korzystania z lodowiska. 

10. Niezależnie od godziny wejścia na taflę lodowiska, osoba korzystająca kończy jazdę w 

wyznaczonych godzinach danej tury, na którą bilet został wykupiony. 

11. Przerwy techniczne na czyszczenie i konserwację lodu oraz dezynfekcja sprzętu następują po 

każdej turze oraz w godz. od 13.15 do 14.15. W wyjątkowych przypadkach Administrator 

może zarządzić dłuższą przerwę techniczną. Podczas prac serwisowych zabrania się 



wchodzenia na taflę. Możliwość ponownego korzystania z tafli oznajmia osoba upoważniona 

przez Administratora. 

12. W wyjątkowych przypadkach, np. awarii, braku w dostawie prądu lub wody, wystąpienia 

niespodziewanych niekorzystnych warunków pogodowych obsługa lodowiska ma prawo w 

każdym momencie ogłosić przerwę techniczną. Nie powoduje to żadnej odpowiedzialności 

Administratora. 

13. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych. W namiocie 

przebywają tylko osoby korzystające z lodowiska oraz rodzice/opiekunowie dzieci do lat 10, 

pełniący rolę nieaktywnego uczestnika. Na czas trwania stanu epidemicznego w kraju 

obowiązuje całkowity zakaz przebywania w namiocie lodowiska widzów i osób postronnych. 

14. Młodzież szkolna w formie zorganizowanej (szkoły, stowarzyszenia) korzysta z lodowiska pod 

opieką nauczyciela (trenera) lub opiekuna, który odpowiada za zachowanie się grupy na 

lodowisku oraz ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć. 

15. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 60 osób. 

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

przeznaczonych. 

17. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami, w ubraniu 

odpowiednim do panujących warunków termicznych. Wszystkim korzystającym z lodowiska 

zaleca się jazdę w rękawiczkach, kaskach oraz nakolannikach i nałokietnikach. Jazda bez 

ochraniaczy i kasku ochronnego odbywa się na własną odpowiedzialność. 

18. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności 

podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje 

obsługa lodowiska. 

19. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z uprawianiem łyżwiarstwa, w 

związku z czym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i 

mieniu, wynikłe z korzystania z lodowiska – jako związanymi z ryzykiem sportowym. 

20. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi 

lodowiska. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w oznakowanym punkcie Pomoc 

Medyczna. 

21. Wszelkie urazy poniesione podczas korzystania z lodowiska należy zgłaszać obsłudze 

lodowiska. 

22. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się: 

a) używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów 

mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska (z wyjątkiem 

grup zorganizowanych, korzystających na wyłączność z płyty lodowiska), 

b) siadania lub przeskakiwania przez bandy okalające lodowisko, 

c) niszczenia sprzętu i urządzeń, 



d) stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, jazdy „pod prąd”, jazdy 

z plecakami, torbami, siatkami itp., rzucania śniegiem, urządzania wyścigów i 

niebezpiecznych zabaw, 

e) potrącania, podcinania, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania, 

f) jazdy z drugą osobą, w szczególności: na rękach, na barkach lub w chustach, 

g) zaśmiecania lodowiska, 

h) używania otwartego ognia, 

i) wnoszenia i spożywania napoi oraz jedzenia na tafli lodowiska, 

j) wnoszenia szklanych pojemników, niebezpiecznych przedmiotów oraz środków 

chemicznych, 

k) chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu, 

l) przebywania na obszarze przeznaczonym do obsługi technicznej (miejsce, gdzie znajduje 

się agregat i kolektory), 

m) wychodzenia w ubranych łyżwach poza namiot lodowiska, 

n) jazdy w strefach wyłączonych, które są odpowiednio oznakowane np. pachołkami. 

23. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, 

przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz zakaz palenia papierosów 

lub używania innych środków odurzających. 

24. Administrator ma prawo odmówić wstępu na lodowisko m.in.: osobom pod wpływem 

alkoholu, dzieciom do lat 10 bez opieki dorosłego, osobom niepodporządkowującym się 

poleceniom osób upoważnionym przez Administratora do obsługi lodowiska, osobom 

zakłócającym właściwe funkcjonowanie lodowiska bądź utrudniającym korzystanie z 

lodowiska innym użytkownikom. 

25. Na terenie lodowiska funkcjonuje szatnia. Za rzeczy pozostawione w szatni administrator 

lodowiska nie ponosi odpowiedzialności. Administrator nie ponosi także żadnej 

odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na lodowisku w innym miejscu niż szatnia. 

26. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze 

lodowiska. 

27. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń 

zostanie za nią obciążona materialnie. 

28. Zakazane jest prowadzenie przez użytkowników na terenie lodowiska jakiejkolwiek 

zarobkowej działalności bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Administratora i posiadania 

stosownych pozwoleń w tym zakresie. 

29. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym Regulaminem 

i przestrzegania jego zasad. Regulamin jest do wglądu na terenie lodowiska oraz na stronie 

Administratora (www.mosir.zory.pl). Administrator nie ponosi odpowiedzialności za 

nieprzestrzeganie ww. Regulaminu przez korzystających z lodowiska. 

30. Uznaje się, że każda osoba przed zakupieniem biletu wstępu zapoznała się z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania. 



31. Osoby przebywające na obszarze lodowiska naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, 

w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na 

terenie lodowiska, a także osoby niestosujące się do pkt. 30 niniejszego Regulaminu lub do 

zaleceń służb porządkowych i osób upoważnionych przez Administratora – mogą zostać 

usunięte z lodowiska niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę 

postępowania karnego lub cywilnego. 

32. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany regulaminu będą 

publikowane na stronie www.mosir.zory.pl 

33. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.12.2020 r. 

Uwaga! 

Jazda na łyżwach jest sportem niebezpiecznym. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie 

gwarantuje uniknięcia urazów. 

 

Telefony alarmowe: 

MOSiR Żory:   32 43 41 547 

Pogotowie Ratunkowe: 112 

Państwowa Straż Pożarna: 112 

Policja:    112, 47 85 532 00 (Komenda Miejska Policji w Żorach). 

 

http://www.mosir.zory.pl/

