
 
REGULAMIN  KORZYSTANIA  Z  LODOWISKA 

 
1.  Lodowisko jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie.  

 

2.  Godziny otwarcia – 8:30 – 21:00. 

 

3.  W przypadku przeprowadzania imprez sportowych lub innych zajęć zorganizowanych,  

  zarządzający ma prawo do zmian harmonogramu korzystania z lodowiska. 

Informacja o zmianie funkcjonowania lodowiska w danym dniu (okresie) będzie 

umieszczana z jednodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Będzinie www.osir.bedzin.pl oraz na tablicy informacyjnej 

kompleksu sportowego.  

 

4.  Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo do 60 osób.  

 

5.   Korzystanie z lodowiska przez dzieci do lat 10 odbywa się wyłącznie w kasku 

ochronnym w obecności i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.  

 

6.  Korzystający z lodowiska zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności 

podczas jazdy.  

 

7.  Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu zarządzający nie ponosi 

odpowiedzialności.  

 

8.  Zabrania się wnoszenia przedmiotów i urządzeń nie związanych z uprawianiem jazdy 

 na łyżwach.  

 

9.  Zarządca obiektu 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.  

 

10. Osoba, która zakłóca spokój innych, korzysta z  lodowiska w sposób niezgodny z jego  

  przeznaczeniem, nie stosuje się do poleceń personelu lub w inny sposób łamie 

zasady regulaminu może zostać zobowiązana do natychmiastowego opuszczenia 

obiektu.  

 

11. Na lodowisko nie będą wpuszczane osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu. 

  

12. Podczas przebywania na lodowisku zabrania się wszelkich zachowań mogących 

 powodować zagrożenie dla  innych osób korzystających  z   lodowiska,   

 w szczególności: 

 a. urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy w kierunku przeciwnym niż 

  wyznaczony, wykonywania skoków, potrąceń i podcinania,  

b. jazdy z dziećmi na rękach,  

c. jazdy na długich łyżwach (panczenach) i jazdy z kijami hokejowymi,  

d. wnoszenia na taflę lodowiska puszek, kartonów, butelek z napojami, itp.,  

e. rzucania śnieżkami,  

f. siadania na bandach lodowiska i przechodzenia przez bandy,  

g. chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu,  

h. wprowadzania zwierząt, 

i. spożywania alkoholu.  

 

14. Każdy korzystający z lodowiska jest zobowiązany do zapoznania się z powyższym 

 regulaminem i przestrzegania jego zasad.  

 

15. Wszelkie wypadki, kontuzje oraz zauważone nieprawidłowości w funkcjonowaniu 

 obiektu winny być niezwłocznie zgłoszone dyżurującemu pracownikowi OSiR lub pod 

 numerem telefonu:  

 w godzinach otwarcia lodowiska - tel. 32 778 32 07 

 telefon alarmowy poza godzinami otwarcia lodowiska – 519 731 969,  

501 708 450.  

           

          Dyrektor OSiR 


