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REGULAMIN LODOWISKA 

 

 

1. Lodowisko jest własnością Obróbka i Montaż Urządzeń do Celów Sportowych  

reprezentowanego przez firmę FIL-POL Jan Jacek Gajewski - Ołdakowski 

z siedzibą Wołomin ul Fieldorfa 8  fil-pol@wp.pl 

2. Lodowisko jest czynne: 

w dni powszednie w godzinach 8.00 - 21.40 

8.00 – 16.00 grupy szkolne (NIE OBOWIĄZUJE W FERIE ZIMOWE) 

8.00 – 9.15 sesja poranna I 

9.15 – 09.45 PRZERWA TECHNICZNA 

09.45 – 11.00 sesja poranna II 

11.00 – 12.15 sesja poranna III 

12.15 – 12.45 PRZERWA TECHNICZNA 

12.45 – 14.00 sesja poranna IV 

14.00 – 15.15 sesja poranna V 

 

15.15 – 16.30 PRZERWA TECHNICZNA 

16.30 – 17.45 sesja I  

17.45 – 18.15 PRZERWA TECHNICZNA 

18.15 – 19.30 sesja II 

19.30 – 20.00 PRZERWA TECHNICZNA 

20.00 – 21.40 zamknięcie lodowiska 

w weekendy i święta od 9.00 -  21.40 

  9.00 – 10.15 sesja I 

10.15 – 11.30 sesja II 

11.30 – 12.00 PRZERWA TECHNICZNA 

12.00 – 13.15 sesja III 
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13.15 –14.30 sesja IV 

14.30 – 15.45 PRZERWA TECHNICZNA 

15.45- 17.00 sesja V 

17.00- 18.15sesja VI 

18.15- 19.30 sesja VII 

19.30- 20.00 PRZERWA TECHNICZNA 

20.00- 21.40 sesja VIII 

W zależności od zainteresowania klientów w weekendy i święta w godzinach 9.30 – 10.30 

będą prowadzone zajęcia z instruktorami nauki jazdy dla dzieci. 

 

W WYJĄTKOWYCH WYPADKACH NP. AWARII WŁAŚCICIEL LODOWISKA MA PRAWO  

W KAŻDYM MOMENCIE OGŁOSIĆ PRZERWĘ TECHNICZNĄ 

3. W dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 

pierwszeństwo na korzystanie z lodowiska mają zorganizowane grupy szkolne, 

przebywające na lodowisku pod opieką nauczyciela. 

4. Lodowisko jest nieczynne w przypadku obfitych opadów deszczu i śniegu. 

5. Łyżwy są wypożyczane za kaucją zwrotną 150 zł lub za pozostawienie dowodu 

tożsamości ( NA JEDEN DOKUMENT 1 PARA ŁYŻEW) 

 

6. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet 

 wstępu, który należy zachować do kontroli. 

7. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie maksymalnie 200 osób. 

8. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

9. Zaleca się jazdę w rękawiczkach i kasku ochronnym, w szczególności dzieciom do 

lat 10. 

10. Każdy korzystający z lodowiska zobligowany jest do wykonywania poleceń służb 

porządkowych oraz do stosowania się do komunikatów podawanych przez głośniki.  

11. Na tafli lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność. 

12. Jazda na lodowisku odbywać się może tylko we wskazanym kierunku, zmiana 
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kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez obsługę lodowiska. 

13. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się: 

 Zakaz chodzenia w łyżwach po schodach ,używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, 

krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla 

uczestników korzystających z lodowiska; 

 siadania na bandach okalających lodowisko; 

 rzucania śniegiem; 

 jazdy z dziećmi na rękach; 

 wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na taflę lodowiska; 

 niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenia po tafli lodowiska, jazdy pod prąd, 

urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw; 

 chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu; 

 jazdy tyłem. 

14. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów 

alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub 

pod wpływem innych środków odurzających oraz palenia papierosów. 

15. Za rzeczy pozostawione na lodowisku obsługa nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

16. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim 

uprawianiem łyżwiarstwa. 

17. Osoby nieprzestrzegające zasad Regulaminu będą wypraszane z lodowiska, bez 

prawa zwrotu wniesionej opłaty za bilet lub wypożyczone łyżwy. 

18. Osoby nagminnie łamiące zasady Regulaminu i niestosujące się do jego 

postanowień nie będą wpuszczane na lodowisko. 

19. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać do właściciela 

lodowiska 

20. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w oznakowanym kontenerze w kasie 

lodowiska. 

21. Wszelkie urazy odniesione podczas korzystania z lodowiska należy zgłaszać 

obsłudze lodowiska. 
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                                                           Zatwierdził 

                                                                                                         Jacek Gajewski-Ołdakowski 

 

 


