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REGULAMIN LODOWISKA 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Lodowisko w Świdnicy przy ul. Śląskiej 33 znajduje się pod zarządem Świdnickiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy. 
 
2. Ślizgawki na lodowisku odbywają się zgodnie z rozkładem tur na lodowisku, który 

udostępniany jest poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej ŚOSiR. 

 
3. Z lodowiska można korzystać: 

a) indywidualnie w godzinach ogólnodostępnych,  
b) grupowo w godzinach zarezerwowanych, 

 
4. Wstęp na lodowisko jest możliwy:  

a) w godzinach ogólnodostępnych - za okazaniem ważnego biletu lub karnetu 
wstępu,  
b) w godzinach zarezerwowanych – wyłącznie dla osób uprawnionych, za 

okazaniem odpowiedniego karnetu lub listy imiennej uprawnionych,  
c) w czasie zawodów – za okazaniem karty uczestnictwa lub innego dokumentu 

upoważniającego do wstępu. 
 
5. Wszystkie osoby przebywające na lodowisku, także te, które nie korzystają z tafli 

lodowiska - obowiązuje bilet wstępu.  
6. 
a) Prawo do nabycia biletów grupowych mają wyłącznie zorganizowane grupy dzieci 

i młodzieży szkolnej, przebywającej na lodowisku w ramach lekcji pod opieką 
nauczyciela.  

b) Opiekunowie grup szkolnych mają prawo wstępu na lodowisko, w ilości 1 
opiekuna na każdych 15 podopiecznych. 

 
7. Dzieci do lat 7 mają prawo wstępu na lodowisko wyłącznie w pod opieką osób 

dorosłych. 
 
8. Wszystkim użytkownikom lodowiska, a szczególnie dzieciom do lat 10 zaleca się 

przebywanie na tafli w kasku ochronnym. Kaski ochronne wypożyczyć można w 
wypożyczalni łyżew – po okazaniu biletu wstępu na lodowisko. 

 

9. Wypożyczenie łyżew możliwe jest za odrębną opłatą wynikającą z cennika. 
 
10. 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. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko 
na sygnał podany przez system nagłośnienia lodowiska. 

 
11. W przypadku godzin zarezerwowanych kierunek jazdy nie obowiązuje. 
 
12. Ilość osób przebywających jednocześnie na tafli nie może przekroczyć 250. 
 
13. Na lodowisku obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i 

bezwzględnego podporządkowania się decyzjom pracowników. 



14. Obsługa  lodowiska  ma  prawo  kontrolować  przebieg  ślizgawek,  a  w  razie  

stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z lodowiska. 
 

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

 

II. PRAWA I OBOWIĄZKI KORZYSTAJĄCYCH Z LODOWISKA 
 

1. Czas jednorazowego korzystania z lodowiska ustala się na 1 godzinę. 
 
2. Rzeczy osobiste: ubrania, obuwie itp. należy schować do szafki zamykanej na 

klucz. Za cenne przedmioty pozostawione w szafce lub w hali lodowiska 
zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności. 

 
3. Na sygnał dźwiękowy oznaczający koniec jazdy użytkownicy lodowiska powinni 

niezwłocznie opuścić taflę lodowiska. 
 
4. Za właściwe zachowanie grupy zorganizowanej odpowiedzialny jest opiekun grupy. 
 
5. Korzystającym z lodowiska zabrania się: 

a) wchodzenia na taflę bez ważnego biletu wstępu, 
b) wchodzenia na taflę bez łyżew, 
a) wchodzenia na taflę lodowiska w czasie pracy rolby,  

c) przebywania na lodowisku osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu 
lub środków odurzających,  

d) siadania na bandach, 
e) korzystania z lodowiska w sposób stwarzający zagrożenie dla innych 

użytkowników, a zwłaszcza: jazdy pod prąd, zajeżdżania drogi, popychania, 
podcinania i ciągnięcia innych użytkowników, urządzania wyścigów, 
niebezpiecznych zabaw, jazdy z dziećmi na rękach.  

f) chodzenia w łyżwach po nawierzchniach pokrytych płytkami ceramicznymi, 
betonem lub lastrykiem.  

g) biegania po chodnikach otaczających taflę lodowiska, 
h) palenia papierosów, e-papierosów, używania środków odurzających i 

spożywania napojów alkoholowych,  
i) jedzenia poza wyznaczonymi miejscami, 
j) niszczenia urządzeń i wyposażenia lodowiska  
k) zaśmiecania i brudzenia terenu lodowiska, 
l) wprowadzania psów lub innych zwierząt, 
m) wnoszenia przedmiotów szklanych lub łatwo tłukących się. 

 
6. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków 

odurzających, oraz osoby, których zachowanie może stwarzać zagrożenie dla 
innych osób, nie mają prawa wstępu na lodowisko. 

 
7. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą 

usuwane z lodowiska. 
 
8. Osoby niszczące urządzenia i wyposażenie lodowiska oraz sprzęt sportowy będą 

ponosić odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 
 

 



III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Apteczka pierwszej pomocy i sprzęt ratowniczy znajdują się w wypożyczalni łyżew. 
 

2. Wszelkie wypadki i urazy należy niezwłocznie zgłaszać w wypożyczalni łyżew. 
 

3. W przypadku nagłego braku oświetlenia osoby korzystające z lodowiska 
zobowiązane są do natychmiastowego opuszczenia tafli lodowiska i udania się w 
spokoju do przebieralni. 

 
4. Akcją ewakuacji kieruje wyznaczony pracownik, którego polecenia należy 

bezwzględnie wykonywać. 
 

5. Pracownicy pełniący dyżur na lodowisku sprawują ogólny nadzór nad 
przestrzeganiem niniejszego regulaminu, zarządzeń wewnętrznych Świdnickiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy oraz przepisów bhp i p.poż. 

 
6. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania lodowiska można składać w 

Sekretariacie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji lub drogą elektroniczną na 
adres osir@osir.swidnica.pl. 


