
 REGULAMIN NAUKI JAZDY NA ŁYŻWACH W FERIE ZIMOWE 

LODOWISKO BIAŁY ORLIK ul. Szarych Szeregów 6 w Skierniewicach 

1. Organizatorem jest Pływalnia Miejska „NAWA” w Skierniewicach, lodowisko Biały Orlik ul. Szarych 

Szeregów 6 w Skierniewicach.  

2. Celem zajęć jest nauka jazdy na łyżwach. 

3. Zajęcia prowadzone są przez instruktora, którego zapewnia Organizator. 

4. W zajęciach mogą wziąć udział dzieci od 7 do 12 roku życia. 

5. Zajęcia będą się odbywały na sztucznym lodowisku Biały Orlik w Skierniewicach przy ul. Szarych 

Szeregów 6. 

6. Koszt zajęć jest bezpłatny. Organizator w ramach szkolenia, nie zapewnia uczestnikom łyżew i kasku. 

Cena wypożyczenia sprzętu zgodnie z cennikiem wypożyczalni łyżew. 

7. Każdy uczestnik musi posiadać kask podczas zajęć. 

8. Opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w zajęciach zobowiązani są do zapewnienia dziecku: 

- odpowiedniego ubioru, 

- punktualnego przyprowadzania dzieci na zajęcia. 

9. Zajęcia będą prowadzone w zamkniętych grupach 8 osobowych. O zapisie do grupy decyduje rocznik, 

umiejętność jazdy na łyżwach i kolejność zgłoszeń. W przypadku nieobecności na pierwszych zajęciach 

uczestnik zostaje wykreślony. Zajęcia odbywają się w godzinach: 09.00-09.45, 10.00-10.45, 11.00-11.45 w 

weekendy oraz 10.00-10.45, 11.00-11.45, 12.00-12.45 w dni powszednie.  Zajęcia trwają 45 minut. 

10. Lodowisko zostanie podzielone na potrzeby prowadzenia zajęć. 

11. Uczestnicy zajęć wchodzą na lód wyłącznie pod opieką trenera. 

12. Pozostałe zasady korzystania z obiektu obowiązują zgodnie z Regulaminem Lodowiska który jest 

dostępny na obiekcie sztucznego lodowiska Biały Orlik przy ul. Szarych Szeregów 6 w Skierniewicach. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania pojedynczych zajęć z przyczyn niezależnych. 

14. Uczestnicy zajęć przebierają się w wyznaczonych miejscach. Za rzeczy pozostawione bez nadzoru, 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

15. Na terenie sztucznego lodowiska Biały Orlik w godzinach prowadzonych zajęć będzie działała 

wypożyczalnia łyżew. Cennik wypożyczenia sprzętu jest dostępny na lodowisku.  

16. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na lodzie oraz uwag instruktora. 

17. Osoby zagrażające swoim zachowaniem bezpieczeństwa innych, zostaną usunięte z tafli. 

18. Ze względu na specyfikację zajęć, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, a 

nauka jazdy jest prowadzona na wyłączne ryzyko opiekunów prawnych. 

19. Przy zapisie dziecka, rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o braku 

przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w nauce jazdy na łyżwach w ferie zimowe 2022. 

20. Dwukrotna nieobecność na zajęciach nauki jazdy na łyżwach będzie skutkowała skreśleniem z listy, 

spowodowane jest to bardzo dużym zainteresowaniem.  


