
 

REGULAMIN LODOWISKA 

1. Właścicielem Lodowiska jest Miasto Skierniewice. Zarządzającym Lodowiskiem jest Pływalnia 

Miejska "NAWA" Sp. z o.o. z/s w Skierniewicach. 

2. Każdy korzystający z lodowiska zobligowany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i 

przestrzegania jego zasad. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego 

stosowania się do zaleceń wynikających z Regulaminu oraz wykonywania poleceń służbowych i 

obsługi lodowiska.  

3. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu, po drugim upomnieniu wydanym 

przez służbę porządkową zostaną usunięte z lodowiska, bez prawa ponownego wejścia na taflę 

lodowiska danego dnia. 

4. Osoby zakłócające porządek i nie przestrzegające regulaminu będą usuwane z terenu lodowiska. 

5. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny i czynne jest: 

• od poniedziałku do piątku w godz.  8.00-14.45 dla grup zorganizowanych  

      16.00-21.45 dla osób indywidualnych 

• soboty i niedziele w godz.   9.00-14.45 dla osób indywidualnych 

      16.00-21.45 dla osób indywidualnych 
6. Wejścia na lodowisko odbywają się o pełnych godzinach, sesja trwa 45 minut.  

7. Na lodowisku przewidziana jest codziennie przerwa techniczna od godziny 15.00 do 16.00. 

8. W przypadku organizacji imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych Zarządzający ma prawo 

do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska. 

9. Zarządzający ma prawo zamknięcia lodowiska w każdej sytuacji, w której warunki atmosferyczne 

lub techniczne uniemożliwiają korzystanie z obiektu lub stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia 

użytkowników. 

10. W każdym czasie, gdy zarządzający uzna to za konieczne, pracownicy lodowiska mogą ogłosić 

przerwę techniczną i zażądać opuszczenia tafli przez korzystających, celem wprowadzenia 

maszyny do pielęgnacji lodu. 

11. Na terenie lodowiska działa kasa (pełniąca rolę punktu informacyjnego), wypożyczalnia, ostrzalnia 

i punkt medyczny. 

12. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do punktu medycznego 

znajdującego się na terenie lodowiska. Osoba, której udzielono pomocy medycznej zobowiązana 

jest do podania danych personalnych wyłącznie w celu prowadzenia rejestru zdarzeń.  

13. Na tafli może przebywać równocześnie nie więcej niż 80 osób. 

14. Osoby korzystające z lodowiska mogą wchodzić na lodowisko przez bramkę wejściową i wychodzić 

przez bramkę wyjściową.  

15. Dzieci do lat 10 oraz grupy zorganizowane dzieci i młodzieży mogą przebywać na lodowisku tylko 

i wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej (rodzica/opiekuna będącego na łyżwach), który jest 

odpowiedzialny za właściwe zachowanie się korzystających oraz za ich bezpieczeństwo.  

16. Na tafli lodowiska mogą przebywać tylko osoby posiadające obuwie do jazdy na łyżwach. 

17. Na lodowisku obowiązuje bezwzględny nakaz jazdy w rękawiczkach i nakryciu głowy. Zaleca się, 

aby dzieci posiadały kaski ochronne.  

18. Wejście grupy zorganizowanej oraz grupy szkolnej należy wcześniej uzgodnić z obsługą lodowiska. 

19. Na tafli lodowiska obowiązuje jazda w wyznaczonym kierunku. Zmiana kierunku jazdy następuje 

po komunikacie obsługi lodowiska i gwizdku.  

20. O zakończeniu sesji, przerwie technicznej czy konieczności opuszczenia lodowiska informuje 

komunikat obsługi lodowiska lub dźwięk syreny. O zakończeniu sesji, przerwie technicznej, 



zmianie kierunku jazdy czy konieczności opuszczenia lodowiska informuje komunikat obsługi 

lodowiska, dźwięk syreny lub gwizdek.   

21. Korzystający z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.  

22. Korzystający z lodowiska zobowiązani są do zachowania porządku oraz ponoszą pełna 

odpowiedzialność materialną za sporządzone szkody.  

23. Za rzeczy pozostawione bez opieki Zarządzający lodowiska nie ponosi odpowiedzialności. 

24. Lodowisko jest monitorowane, na terenie lodowiska zabrania się: 

• wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie wskazującym na 

spożycie alkoholu, 

• palenia tytoniu, zażywania środków odurzających oraz używania otwartego ognia, 

• siadania na bandach okalających lodowisko, 

• używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących 

stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska. 

• urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania innych 

użytkowników lodowiska, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania, trzymania się za 

ręce podczas jazdy,  

• jazdy z dziećmi na rękach, 

• wnoszenia butelek i puszek z napojami oraz jedzenia na tafle lodowiska, 

• rzucania śnieżkami lub innymi przedmiotami, 

• wprowadzania zwierząt, 

• wchodzenia w obuwiu bez łyżew na taflę lodowiska, 

25. Wokół lodowiska obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów 

alkoholowych oraz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. 

26. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze 

lodowiska. 

27. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na 

lodowisku należy poinformować obsługę lodowiska lub zarządzającego (46) 833-89-69 

28. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska należy zgłaszać w kasie obsługującej 

lodowisko lub kierownikowi obiektu. 

29. W celu skorzystania z ulg (wystawienia karty) obowiązkowe jest podanie danych osobowych w 

postaci imienia, nazwiska i adresu, zaś dane te będą przetwarzane, w celach realizacji usług i na 

zasadach określonych w aktualnie obowiązującej Polityce Ochrony Danych Osobowych w Pływalni 

Miejskiej Nawa. 

30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego, oraz Regulaminu Pływalni Miejskiej NAWA. 

31. Wszelkie spory związane z korzystaniem z lodowiska będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zarządzającego. 

  



 


