
Regulamin lodowiska „BIAŁY ORLIK” 

przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 
 

I. Część ogólna 

1. Lodowisko jest obiektem sportowym ogólnodostępnym, którego właścicielem  

jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, a gospodarzem Zespół Szkół nr 1 w Nowym 

Dworze Mazowieckim.  

2. Lodowisko funkcjonuje w miesiącach umożliwiających wytworzenie nawierzchni 

lodowej (średnio od połowy listopada do połowy marca – w zależności od warunków 

pogodowych). 

3. Od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00–14:30 z lodowiska korzystają uczniowie 

szkół nowodworskich.  

4. Dla użytkowników indywidualnych lodowisko i wypożyczalnia łyżew są czynne  

wg Harmonogramu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

5. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. temperatura otoczenia 

powyżej +10C, duże opady śniegu, deszczu, silny wiatr lub awaria techniczna 

lodowisko może być czasowo wyłączone z eksploatacji - o korzystaniu z lodowiska 

decydują pracownicy obsługi lodowiska. 

6. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego 

przeznaczonych. 

7. Przed wejściem na teren lodowiska osoby korzystające powinny zapoznać  

się z niniejszym Regulaminem oraz ściśle go przestrzegać. 

8. Jeżeli w trakcie godzin użytkowania nastąpi zużycie nawierzchni, obsługa może 

zarządzić dodatkową doraźną przerwę techniczną.  

9. W przypadku organizowania imprez sportowych zastrzega się prawo do zmiany 

harmonogramu korzystania z lodowiska.  

10. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z lodowiska. Terminy rezerwacji  

są wywieszane na budynku wypożyczalni łyżew 2 dni przed terminem rezerwacji. 

11. Uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska należy zgłaszać pracownikom.  

 

II. Zasady korzystania 

1. Wstęp na taflę może być czasowo wstrzymany w przypadku osiągnięcia górnego limitu 

osób korzystających. 

2. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie nie więcej niż 30 osób.  

3. Dla bezpieczeństwa i maksymalnej ochrony ciała zaleca się jazdę w kaskach ochronnych 

bądź czapkach, rękawiczkach, osłonach ochronnych na stawy łokciowe i kolanowe. 

4. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będących 

na łyżwach i muszą być wyposażone w kask. W wyjątkowych sytuacjach obsługa może 

zezwolić na wejście na lód opiekunowi dziecka bez łyżew.  

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach po terenie okalającym lodowisko 

poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi. 



 

III. Nadzór i odpowiedzialność 

1. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do: 

a) zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać  

się w jednym kierunku, o którym decyduje obsługa lodowiska, 

b) bezwzględnego stosowania się do komunikatów i poleceń pracowników lodowiska, 

c) kulturalnego zachowania się na terenie obiektu, 

d) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników lodowiska, 

e) opuszczenia tafli podczas przerwy konserwacyjnej. 

2.  Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się: 

a) używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innego sprzętu 

sportowego oraz przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników 

korzystających z lodowiska,  

b) siadania na bandach okalających lodowisko,  

c) wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe, 

d) rzucania śniegiem,  

e) jazdy z dziećmi na rękach,  

f) wprowadzania zwierząt,  

g) spożywania napojów i jedzenia na tafli lodowiska,  

h) niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenia po tafli lodowiska,  

i) stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd, 

urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw,  

j) używania telefonów w czasie jazdy, 

k) zaśmiecania, wnoszenia i rzucania opakowań szklanych, metalowych oraz innych 

niebezpiecznych przedmiotów, 

l) przeszkadzania innym użytkownikom lodowiska, zakłócania ładu i porządku, 

używania słów wulgarnych, 

m) przebywania na tafli w innym obuwiu niż przeznaczone do jazdy na lodzie. 

3. Na teren obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, 

przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz zakaz palenia 

papierosów. 

4. Za rzeczy pozostawione na terenie lodowiska pracownicy obsługi lodowiska  

oraz gospodarz lodowiska nie ponoszą odpowiedzialności.  

5. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać 

pracownikom obsługi lodowiska.  

6. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie 

zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.  

7. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika 

obsługi lodowiska.  



8. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte  

z lodowiska.  

III. Wypożyczalnia łyżew 

1. Wypożyczalnię łyżew prowadzi się przy lodowisku. 

2. Wypożyczalnia jest czynna w godzinach pracy lodowiska.  

3. Wypożyczalnia nie wypożycza łyżew w trakcie przerw technicznych na lodowisku. 

4. Sprzęt wypożyczany jest wyłącznie po dostarczeniu i wypełnionego oświadczenia: 

a) dziecka do 13 roku życia (podpisanego przez dziecko i rodzica/prawnego opiekuna), 

które stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu,  

b) osoby powyżej 13 roku życia, które stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu 

oraz po okazaniu ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. 

5. Dokument potwierdzający tożsamość nie jest zatrzymywany w zastaw za wypożyczenie 

sprzętu. 

6. Każdorazowe wypożyczenie i oddanie łyżew jest odnotowane przez pracownika 

lodowiska w Dziennej Karcie wypożyczania, stanowiącej Załącznik nr 4 do Regulaminu. 

7. Dzieciom do lat 7 wypożycza się łyżwy w obecności i na odpowiedzialność osoby 

pełnoletniej. 

8. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych łyżew. 

9. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za kradzież, zgubienie  

lub uszkodzenie łyżew. 

10. Pracownik lodowiska ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KORZYSTANIA   

Z LODOWISKA „Biały Orlik” 

 

Poniedziałek – Piątek 

09:00 – 14:30 Zajęcia planowane dla uczniów 

14:30 – 15:30 przerwa techniczna 

15:30 – 17:30 Lodowisko dostępne dla chętnych 

17:30 – 18:00 przerwa techniczna 

18:00 – 21:00 Lodowisko dostępne dla chętnych 

 

Sobota - Niedziela 

11:00 – 13:30 Lodowisko dostępne dla chętnych 

13:30 – 14:00 przerwa techniczna 

14:00 – 16:30 Lodowisko dostępne dla chętnych 

16:30 – 17:30 przerwa techniczna 

17:30 – 20:00 Lodowisko dostępne dla chętnych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

 

         

 

   

Lodowisko Biały Orlik przy Zespole Szkół nr 1 Publicznym Gimnazjum nr 2  

w Nowym Dworze Mazowieckim. 

 

Oświadczenie  

 

Imię i Nazwisko 

 

Rodzica  

Dziecka 

 

 

Numer i seria 

dokumentu ze zdjęciem 

potwierdzającego 

tożsamość 

Legitymacja  

Dowód osobisty  

Inny (jaki)  

Adres zamieszkania  

Telefon Rodzica  

Dziecka  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w oświadczeniu do celów związanych 

z wypożyczeniem łyżew, jednocześnie oświadczam, że  zapoznałem się z Regulaminem lodowiska.  

 

 

……………………                                              ………………………………………. 

data        podpis osoby składającej oświadczenie 

         

         

              

        …………………………………………….. 

       *podpis dziecka 

 

 

*podpis obowiązujący przy Dziennej Karcie Wypożyczenia łyżew 

 

 

Nr wypożyczającego 



 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

           

Lodowisko Biały Orlik przy Zespole Szkół nr 1 Publicznym Gimnazjum nr 2  

w Nowym Dworze Mazowieckim. 

 

Oświadczenie  

 

Imię i Nazwisko 

 

 

Numer i seria 

dokumentu ze zdjęciem 

potwierdzającego 

tożsamość 

Legitymacja 

Dowód osobisty 

Inny (jaki) 

Adres zamieszkania  

Telefon  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w oświadczeniu do celów związanych 

z wypożyczeniem łyżew, jednocześnie oświadczam, że  zapoznałem się z Regulaminem lodowiska.  

 

 

……………………      …………………………………………. 

data        podpis osoby składającej oświadczenie 

         

 

 

Nr wypożyczającego 


