
Regulamin 

korzystania z lodowiska plenerowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach 

Śląskich przy ul. Olimpijskiej 3 w Piekarach Śląskich, 

 

 

1. Lodowisko jest dostępne codziennie; od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:30 - 20:30, zgodnie z 

uprzednio wyznaczonymi harmonogramami 

W przypadku dni świątecznych, MOSiR ustala osobny harmonogram korzystania z lodowiska, 

dostępny na terenie obiektu. 

2. Niezależnie od czasu wejścia na taflę lodowiska, osoba korzystająca kończy jazdę w wyznaczonych 

godzinach. 

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

zorganizowanych, MOSiR ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska. 

Za bezpieczeństwo grupy zorganizowanej oraz za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia dokonane na 

terenie całego obiekty przez podopiecznych odpowiedzialny jest opiekun grupy, który po 

zakończeniu zajęć zobowiązany jest wyprowadzić podopiecznych z obiektu. 

4. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo maksymalnie 80 osób. Dyżurujący pracownik 

MOSiR ma prawo do wstrzymania wstępu na lodowisko. 

5. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do: 

– wykupienia w kasie biletu wstępu, 

– wypisania oświadczenia osób przebywających na lodowisku 

– zachowania biletu do kontroli przez cały czas korzystania z lodowiska. 

Dzieciom i młodzieży szkolnej przysługuje prawo nabycia biletu ulgowego tylko za okazaniem 

ważnej legitymacji szkolnej. Ulga obejmuje uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Szczegółowy cennik biletów znajduje się w kasie lodowiska. 

UWAGA!!! Dziecko do lat 7 może być wpuszczone na teren lodowiska tylko i wyłącznie pod opieką 

osoby pełnoletniej. 

6. Użytkownicy lodowiska mogą korzystać z wypożyczalnie łyżew, po wcześniejszym wykupieniu biletu 

w wypożyczalni. Za wypożyczone łyżwy pobierany będzie dokument ze zdjęciem: 

– dowód osobisty – tylko za akceptacją jego właściciela. 

W przypadku wyjątkowym, kiedy osoba posiada tylko dowód osobisty, jednocześnie nie wyraża 

zgody na jego pozostawienie, obsługa wypożyczalni zobowiązana jest do uzyskania od 

wypożyczającego oświadczenia (załącznik nr 1): 

– paszport – tylko za akceptacją jego właściciela. 

– prawo jazdy, 

– legitymacja uczniowska, 

– legitymacja studencka, 

 



7. Użytkownicy lodowiska mogą korzystać z usług szlifierni – w terminach wyznaczonych przez 

MOSiR. 

8. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do: 

- kulturalnego zachowywania się na terenie obiektu, 

- posiadania na rękach – w trakcie jazdy na lodzie – rękawiczek, 

- ostrożnej jazdy na lodzie, 

- dbania o wypożyczony sprzęt, 

- dostosowania się do wszelkich uwag i poleceń służby porządkowej, 

- organizator lodowiska daje sygnał na wejście i zejście z lodowiska, 

- niezwłocznego zawiadomienia służb porządkowych w przypadku zauważenia usterek 

technicznych lub innych nieprawidłowości, 

- przestrzegania ładu i porządku obowiązującego na terenie obiektu. 

9. Osobom korzystającym z lodowiska nie wolno: 

- wchodzić na taflę w obuwiu bez łyżew, 

- wchodzić na taflę w trakcie czyszczenia lodu, 

- jeździć w kierunku przeciwnym do nakazanego, 

- jeździć z kijem hokejowym, 

- jeździć z plecakiem, 

- kopania łyżwami w bandę lodowiska, 

- wykonywać skoków, gwałtownie zmieniać kierunek jazdy, siadać na bandach i przechodzić przez 

bandy lodowiska, 

- rzucać jakichkolwiek przedmiotów na taflę. 

10. Osobom korzystającym z lodowiska zaleca się: 

- jazdę na lodzie w kaskach, nakryciach głowy osłaniających potylicę, 

- dzieciom do lat 10 – jazdę w kaskach ochronnych. 

11. Zabrania się palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających na 

terenie obiektu pod rygorem usunięcia z obiektu. 

12. Osoby w stanie nietrzeźwym nie są wpuszczane na teren obiektu. 

13. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie lodowiska. 

14. Użytkownik, który na terenie lodowiska spowoduje uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu 

będącego w użytkowaniu MOSiR, jest zobowiązany do naprawienia szkody lub do pokrycia kosztów 

uszkodzenia wycenionych przez MOSiR. 

15. W stosunku do użytkownika, który nie zwróci wypożyczonych łyżew, MOSiR podejmie odpowiednie 

środki prawne. 

16. W stosunku do osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu, służba porządkowa,  

prowadzący zajęcia lub wydarzenie sportowe może zastosować następujące środki: 

a) zwrócić publicznie uwagę i wezwać do zachowania porządku, 

b) wyprowadzić z obiektu lub przekazać policji osoby zakłócające porządek publiczny, 

c) osoby notorycznie nieprzestrzegające regulaminu nie będą wpuszczane na teren obiektu przez 

cały sezon. 



d) nakazać uczestnikom opuszczenie tafli lodowiska. 

17. Harmonogram korzystania z lodowiska oraz ceny biletów wstępu podane są użytkownikom 

lodowiska przez wywieszenie do ogólnej wiadomości na terenie lodowiska. 

18. Korzystanie z lodowiska odbywa się na własną odpowiedzialność. 

19. W godzinach otwarcia lodowiska przewiduje się przerwy techniczne na czyszczenie lodu. 

20. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i 

przestrzegania jego zasad – zakup biletu jest równoznaczny z przyjęciem warunków zawartych w 

niniejszym regulaminie. 

21. W przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych lodowisko może zostać 

zamknięte. 

 

          Dyrektor 
        Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
         w Piekarach Śląskich 


