
REGULAMIN LODOWISKA 
 

1. Każdy korzystający przed wejściem na lodowisko jest zobligowany do 
zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad. 

2. Lodowisko jest administrowane przez Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej  
w Rypinie. 

3. W dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 
pierwszeństwo na korzystanie z lodowiska mają zorganizowane grupy szkolne, 
które uprzednio zgłoszą chęć korzystania z lodowiska. Przebywanie na lodowisku 
dzieci oraz uczniów odbywa się wyłącznie pod opieką opiekuna bądź nauczyciela. 
Po godzinie 15.00 z lodowiska mogą korzystać osoby prywatne. Dokładny 
harmonogram otwarcia boiska stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.  

4. Z lodowiska zabrania się korzystania w przypadku awarii, uszkodzeń bądź też 
niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym szczególnie obfitych opadów 
deszczu lub śniegu.  

5. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie maksymalnie 50 osób.  
6. Dzieci do 7 lat mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych, 

które odpowiadają za ich bezpieczeństwo.  
7. Na lodowisku obowiązuje bezwzględny nakaz jazdy w rękawiczkach oraz jazda  

w kasku ochronnym dzieciom do lat 10.  
8. Każdy korzystający z lodowiska zobligowany jest do wykonywania poleceń służb 

porządkowych oraz do stosowania się do podawanych komunikatów.  
9. Na tafli podczas korzystania z lodowiska należy zachować szczególną ostrożność.  
10. Jazda na lodowisku odbywać się może tylko we wskazanym kierunku (ruch 

prawostronny), zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez 
obsługę lodowiska.  

11. Na tafli lodowiska mogą przebywać tylko osoby w łyżwach. Zaleca się, aby osoby 
o słabej technice jazdy zabezpieczone były w ochronę łokci i kolan.  

12. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się: 
a. chodzenia w łyżwach po parkingu, jazdy na długich łyżwach 

(panczenach), jazdy z plecakami, używania łyżew do jazdy szybkiej, 
kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić 
zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska; 

b. siadania na bandach okalających lodowisko; 
c. rzucania śniegiem lub jakimikolwiek innymi przedmiotami; 
d. jazdy z dziećmi na rękach; 
e. wnoszenia i spożywania jedzenia na tafli lodowiska; 
f. wprowadzania zwierząt; 
g. niszczenia sprzętu i urządzeń lodowiska, jazdy pod prąd, urządzania 

wyścigów, niebezpiecznych zabaw;  
h. chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu; 



i. jazdy tyłem; 
j. stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska.  

13. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz: 
a. wnoszenia napojów alkoholowych, szklanych pojemników, 

niebezpiecznych przedmiotów, środków chemicznych i odurzających; 
b. przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz zakaz 

spożywania alkoholu; 
c. przebywania osób pod wpływem środków odurzających, a także zakaz 

palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów.  
14. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscu do tego 

przeznaczonym. 
15. Zabrania się korzystania z lodowiska w czasie sytuacji wymagających przerw 

spowodowanych urazami lub wypadkami w tym, przerw technicznych oraz  
w innym czasie nie ujętym w harmonogramie. 

16. Za przedmioty zgubione lub pozostawione na lodowisku obsługa nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności. 

17. Wszelkie zauważone uszkodzenia (m.in. uszkodzenia tafli lodu, wyposażenia, 
obiektu szatniowego), wypadki  (z udziałem użytkowników lodowiska) lub inne 
nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłosić obsłudze lodowiska. 

18. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą pełną odpowiedzialność i ryzyko 
związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa. 

19. Osoby, które w sposób rażący będą łamały lub niestosowały się do postanowień 
niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska, a także mogą być 
pociągnięte do odpowiedzialności karnej. 

20. Osoby nagminnie łamiące zasady Regulaminu i niestosujące się do jego 
postanowień otrzymają zakaz korzystania z lodowiska.  

21. W przypadku wyrządzenia szkody osoba odpowiedzialna za wyrządzenie szkody 
lub zniszczeń zostanie za nie obciążona materialnie.  

22. Wnioski, skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać do 
administratora lodowiska. 

23. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w oznakowanym kontenerze w kasie 
lodowiska. 

 
Numery alarmowe: 
 
112- telefon alarmowy 
999- Pogotowie Ratunkowe 
997- Policja 
998- Straż Pożarna 

 

 


