
Ogólne zasady korzystania z lodowiska  w związku z wystąpieniem  

na terytorium Polski  zagrożenia wywołanego SARS-CoV-2 

  

 

1. W trosce o zdrowie użytkowników lodowiska (zwanego dalej obiektem), 

w związku z zagrożeniem wywołanym SARS-CoV-2 wprowadza się do odwołania 

zasady korzystania z obiektu w okresie pandemii. 

2. Wejście na teren obiektu oznacza zapoznanie się i akceptację zapisów zawartych 

w niniejszych zasadach. 

3. Możliwość oraz sposób korzystania z obiektu regulują aktualne akty prawne 

dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania SARS-CoV-2, 

w szczególności właściwe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii. 

4. Zabrania się korzystania z obiektu osobom z potwierdzoną infekcją COVID-19, 

osobom przebywającym na kwarantannie, a także z objawami jakiejkolwiek 

infekcji, w szczególności infekcji dróg oddechowych oraz gorączką. W przypadku 

stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, 

trudności w oddychaniu Pracownicy obiektu mają prawo odmówić wejścia na 

teren obiektu takiej osobie. 

5. Na terenie obiektu obowiązuje zasada dystansu społecznego 

tj. utrzymywania odległości od innych osób. 

6. Z obowiązku stosowania zasady zachowania dystansu społecznego w stosunku 

do siebie mogą być zwolnione osoby wspólnie zamieszkujące. Jednakże osoby 

te są zobowiązane zachować dystans od pozostałych użytkowników. 

7. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz gromadzenia się. Wszyscy użytkownicy 

obiektu są zobowiązani do bezzwłocznego opuszczania obiektu oraz 

pomieszczeń wspomagających, po zakończeniu korzystania z obiektu. 

8. Każdy użytkownik obiektu ma obowiązek noszenia maseczki ochronnej 

do momentu wejścia na taflę lodowiska. 

9. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania niniejszych zasad,  

a także do stosowania się do poleceń pracowników obiektu. 

10. W przypadkach nieujętych w niniejszych zasadach obowiązują zapisy regulaminu 

lodowiska oraz stadionu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGULAMIN LODOWISKA 

na Stadionie Powiatowym w Pile 

 
1. Lodowisko jest obiektem zarządzanym przez Młodzieżowy Dom Kultury ISKRA 

w Pile, zwany dalej Zarządcą obiektu.  
2. Lodowisko jest integralną częścią Stadionu Powiatowego. W sprawach 

nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu, zastosowanie mają zapisy 
regulaminu stadionu.  

3. W przypadku organizowania imprez i pokazów sportowych Zarządca obiektu 
zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.  

4. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny, bezpłatny 
bilet wstępu, którego przyjęcie stanowi jednocześnie akceptację niniejszego 
regulaminu.   

5. Bilet wstępu upoważnia do jednorazowego skorzystania z lodowiska w czasie 
wyznaczonym przez Zarządcę obiektu.  

6. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie maksymalnie 100 osób.  
7. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na tafli lodowiska w obecności pełnoletniego 

opiekuna będącego na łyżwach, który odpowiada za bezpieczeństwo i właściwe 
zachowanie dziecka.  

8. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do: 
1) kulturalnego zachowywania się na terenie obiektu; 
2) posiadania na rękach – w trakcie jazdy na lodzie – rękawiczek; 
3) ostrożnej jazdy na lodzie; 
4) dbania o wypożyczony sprzęt; 
5) niezwłocznego zawiadamiania pracowników obiektu o zauważonych usterkach 

technicznych lub innych nieprawidłowościach.  
9. Każdy korzystający z lodowiska zobowiązany jest do wykonywania poleceń 

pracowników lodowiska oraz do stosowania się do komunikatów podawanych 
przez głośniki.  

10. Na tafli lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność.  
11. Jazda na lodowisku odbywać się może tylko we wskazanym kierunku, zmiana 

kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez obsługę lodowiska.  
12. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:  

1) używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych 
przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających 
z lodowiska;  

2) siadania na bandach okalających lodowisko;  
3) rzucania śniegiem;  
4) rzucania jakichkolwiek przedmiotów na taflę; 
5) jazdy z dziećmi na rękach;  
6) wnoszenia oraz spożywania napojów i jedzenia na tafli lodowiska;  
7) niszczenia sprzętu i urządzeń;  
8) jazdy pod prąd, urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw;  
9) chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu; 
10) wchodzenia na taflę podczas czyszczenia lodowiska.  
11) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych;  



12) przebywania na lodowisku w stanie wskazującym na spożycie alkoholu;  
13) palenia tytoniu.  

13. Za rzeczy pozostawione na lodowisku i w obiektach wspomagających jego 
funkcjonowanie Zarządca obiektu nie ponosi żadnej odpowiedzialności.  

14.  Korzystanie z lodowiska wiąże się z ryzykiem sportowym powstania urazów  
i uszkodzeń ciała, a także z możliwością uszkodzeń wniesionego na teren 
lodowiska mienia (np. telefony komórkowe, kamery, aparaty fotograficzne itp). 
Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów czy 
uszkodzeń. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane  
z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa,  czy też innych form aktywności 
związanych z korzystaniem z obiektu, w związku z czym Zarządca obiektu nie 
ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe  
z korzystania z lodowiska.  

15.  W przypadku doznania przez użytkownika jakiegokolwiek urazu lub obrażenia 
ciała należy niezwłocznie powiadomić o tym obsługę lodowiska ze wskazaniem 
przyczyny i ewentualnego sprawcy wypadku. Ze zdarzenia zostanie sporządzony 
protokół podpisany przez strony zajścia i pracownika obsługi lodowiska.  

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

17. Każdy korzystający z lodowiska jest zobowiązany do zapoznania się 
 powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad oraz poleceń pracowników 
lodowiska.  

18. Osoby nieprzestrzegające regulaminu oraz poleceń pracowników lodowiska nie 
zostaną wpuszczone na lodowisko, bądź też mogą zostać wyproszone  
z lodowiska przez pracowników obsługi lodowiska. 

19. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać do Zarządcy 
obiektu – ul. Okrzei 9, 64-920 Piła.  

20. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lodowisko może być 
zamknięte. Jeśli zajdzie taka pilna potrzeba obsługa lodowiska może w każdym 
momencie ogłosić przerwę konserwacyjną.  

21. Zarządca lodowiska 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.  

22. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach 
mających miejsce na lodowisku należy natychmiast poinformować obsługę 
lodowiska lub Policję – tel. 997, a w razie wypadku Pogotowie Ratunkowe 
– tel. 999, bądź zadzwonić na numer alarmowy 112.  

23. KAUCJA ZA WYPOŻYCZENIE ŁYŻEW – Zarządca lodowiska zastrzega sobie 
prawo pobrania zwrotnej kaucji za wypożyczenie 1 pary łyżew w kwocie 100 zł. 
Kaucja płatna jest wyłącznie w gotówce.  

24.  Łyżwy wypożycza się wraz z pobraniem biletu wstępu na okres jednego wejścia 
na lodowisko. 

25. Wypożyczający łyżwy zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem łyżew oraz 
zgłoszenia ewentualnych uwag co do ich stanu bezpośrednio po ich 
wypożyczeniu.  

26. Za zgubienie lub uszkodzenie łyżew będzie pobierana opłata w wysokości 350 zł 
(wartość rynkowa nowej pary łyżew). 

 
Dyrektor MDK „ISKRA” w Pile 

Piła, 23 grudnia 2021 r. 


