
 

REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z LODOWISKA  

1. Lodowisko jest obiektem Gminy Komorniki administrowanym przez Gminny 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komornikach (dalej GOSiR). 

2. Lodowisko jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:30 – 20:30 

(pierwsze wejście na lodowisko o godz. 16:30, a ostatnie wejście o godz. 19:30) oraz 

w soboty i niedziele (z uwzględnieniem przerw technicznych), w godzinach 12:00 – 

20:00 (pierwsze wejście na lodowisko o godz. 12:00, a ostatnie wejście o godz. 

19:00). 

3. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny i jest czynne zgodnie z harmonogramem 

ustalonym przez GOSiR. 

4. Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy są zobowiązani 

opuścić taflę lodowiska. 

5. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w łyżwach. 

6. Na tafli może przybywać jednocześnie maksymalnie 40 osób. 

7. Podstawą wejścia i przebywania na tafli lodowiska jest ważny bilet wstępu (paragon 

fiskalny), który należy zachować do kontroli. Bilet upoważnia do jednorazowego 

wstępu na lodowisko na czas trwania jednej tercji (45 minut). 

8. Osoby korzystające z lodowiska wchodzą na taflę wyłącznie przez bramkę wejściową.  

9. Na sygnał oznaczający koniec czasy tercji podany przez obsługę, korzystający 

zobowiązani są do opuszczenia tafli lodowiska. 

10. Osoby korzystające z lodowiska obowiązane są do bezwzględnego stasowania się do 

zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń obsługi. 

11. Dzieci do lat 7 oraz grupy zorganizowane dzieci i młodzieży mogą korzystać  

z lodowiska tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej będącej na łyżwach, osoby te 

ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za 

wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun dzieci do lat 7 płaci za pobyt na 

lodowisku wg cennika.  

12. Dzieci do lat 12 powinny nosić kask chroniący głowę. 

13. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do: 

1) kulturalnego zachowywania się na terenie obiektu; 

2) noszenia w trakcie jazdy na łyżwach rękawiczek; 

3) ostrożnej jazdy na łyżwach (o kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska); 

4) dbania o wypożyczony sprzęt; 

5) stosowanie się do uwag i poleceni obsługi lodowiska; 

6) przestrzegania ładu i porządku obowiązującego na terenie obiektu. 

14. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się: 

1) wchodzenia na taflę w obuwiu bez łyżew; 

2) wchodzenia na taflę w łyżwach długich, tzw. „panczenach”; 

3) jazdy w przeciwnym kierunku do nakazanego, 

4) wykonywania skoków, gwałtownych zmian kierunku jazdy, siadania na bandach  

i przechodzenia przez bandy lodowiska; 

5) rzucania jakichkolwiek przedmiotów na taflę; 

6) jazdy z kijami hokejowymi, plecakami, torebkami itp.; 



7) wnoszenia napojów i jedzenia na taflę lodowiska oraz spożywania ich; 

8) wprowadzania na teren obiektu zwierząt. 

15. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania napojów 

alkoholowych, przebywania osób pod wpływem alkoholu, zakaz palenia tytoniu,  

e-papierosów, zażywania środków odurzających oraz używania otwartego ognia. 

16. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia lodowiska ponoszą 

odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.  

17. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy zgłaszać obsłudze lodowiska. 

18. Każdy korzystający z lodowiska przebywa na nim na własną odpowiedzialność  

i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.    

19. Zarządca lodowiska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia  lub 

szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.  

20. Każda osoba korzystająca z lodowiska zobligowana jest do zapoznania się  

w powyższym regulaminem i przestrzeganiem jego zasad. 

 

 

 

  



REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW i KASKÓW 

 

1. Wypożyczalnia łyżew i kasków prowadzona jest przez Gminny Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Komornikach. 

2. Wypożyczalnia czynna jest w godzinach otwarcia lodowiska. 

3. Opłatę na wypożyczenie łyżew reguluje cennik wypożyczalni. 

4. Dzieciom do lat 7 łyżwy wypożycza się wyłącznie w obecności osoby pełnoletniej. 

5. Łyżwy wypożycza się po wpłaceniu kaucji w wysokości 100,00 zł (słownie: sto zł 
00

/100) lub po okazaniu u obsługi wypożyczalni dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

6. Kaski wypożycza się po wpłaceniu kaucji w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 

zł 
00

/100) lub po okazaniu u obsługi wypożyczalni dokumentu tożsamości ze zdjęciem 

7. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu łyżew i kasku. Łyżwy oddaje się 

oczyszczone ze śniegu. 

8. W przypadku nieoddania łyżew w ciągu 15 minut po upływie czasu, na jaki zostały 

wypożyczone pobierana będzie opłata za wynajem na czas następnej tercji. 

9. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za kradzież, zgubienie lub 

zniszczenie wypożyczonego sprzętu. 

10. W przypadku zgubienia lub braku zwrotu łyżew, od wypożyczającego będzie 

pobierana opłata w kwocie 200,00 zł (słownie: dwieście zł 
00

/100). 

11. W przypadku zgubienia lub braku zwrotu kasku, od wypożyczającego będzie 

pobierana opłata w kwocie 100,00 zł (słownie: sto zł 
00

/100) 

12. Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach po nieprzygotowywanym do tego 

celu podłożu. 

13. Każda osoba korzystająca z wypożyczalni łyżew zobligowana jest do zapoznania się  

z regulaminem i jego przestrzegania. 

 


