REGULAMIN
lodowiska OSiR Żoliborz
1. Lodowisko w OSIR Żoliborz przy ulicy Potockiej 1 czynne siedem dni w tygodniu
w godzinach od 9:00 do 21:00.
2. Obowiązuje regulamin lodowiska oraz regulamin nieruchomości. Wszystkie osoby
przebywające na lodowisku zobowiązane są do zapoznania się z nimi i stosowania się
do ich zapisów.
3. Przerwa techniczna codziennie w godzinach od 15:00 do 16:00. W ciągu dnia mogą
wystąpić krótkie przerwy techniczne uzależnione od warunków atmosferycznych i
stanu lodu.
4. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych OSiR ma
prawo do zmiany godzin korzystania z lodowiska.
5. Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby jeżdżące na łyżwach.
6. Z lodowiska OSiR Żoliborz mogą korzystać wyłączne osoby wnoszące opłaty zgodne
z cennikiem usług OSiR, bądź uprawnione na mocy umów zawartych z Dyrektorem
Ośrodka.
7. Na taflę lodowiska wchodzimy wyłącznie wejściem oznaczonym.
8. Korzystanie z lodowiska przez osoby, które nie ukończyły 13-go roku życia oraz grupy
zorganizowane dzieci i młodzieży, odbywa się jedynie w obecności i pod nadzorem
pełnoletniego opiekuna. Opiekun odpowiedzialny jest za właściwe zachowanie się
korzystających oraz za ich bezpieczeństwo.
9. Zaleca się by dzieci do lat 10 korzystały z lodowiska w kasku ochronnym.
10. Zajęcia na lodowisku odbywają się w cyklach zgodnych z cennikiem i grafikiem zajęć.
11. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej
ostrożności podczas jazdy.
12. Jazda odbywa się w jednym kierunku, o zmianie kierunku jazdy decyduje obsługa
lodowiska.
13. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
 Używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych
przedmiotów w sposób stanowiący zagrożenie dla innych użytkowników,
 Siadania na bandach okalających lodowisko,
 Jazdy z dziećmi na rękach,
 Wnoszenia i spożywania jedzenia i napojów na tafli lodowiska,

 Stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla innych użytkowników lodowiska, jazdy
pod prąd, urządzania niebezpiecznych zabaw, wyścigów.
 chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu bez łyżew,
 przebywanie na tafli lodowiska podczas konserwacji lodu.
14. Korzystający z lodowiska ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem
łyżwiarstwa,
15. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy się zgłosić do obsługi
lodowiska. W obliczu zagrożenia zdrowia lub życia należy niezwłocznie zawiadomić
obsługę lodowiska.
16. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za
wyrządzone

szkody.
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odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
17. Wyznaczeni pracownicy OSiR oraz osoby upoważnione przez dyrektora OSiR mają
nadzór nad przebiegiem zajęć na lodowisku i przestrzeganiem regulaminu. Wszyscy
korzystający z lodowiska zobowiązani są podporządkować się ich poleceniom.
18. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z
lodowiska bez możliwości zwrotu pieniędzy za bilet wstępu.

REGULAMIN
wypożyczalni sprzętu zimowego
1. Wypożyczalnia sprzętu zimowego prowadzona jest przez OSiR Żoliborz.
2. Wypożyczalnia czynna jest w godzinach otwarcia lodowiska.
3. Wypożyczalnia posiada w swojej ofercie łyżwy, kaski ochronne oraz pingwinki do
nauki jazdy.
4. Sprzęt wypożyczany jest na 60 minut, po przekroczeniu tego czasu naliczana jest
dodatkowa opłata za kolejne 60 minut.
5. Wypożyczenia sprzętu dokonuje się pod zastaw ważnego dokumentu ze zdjęciem
stwierdzającego tożsamość (z wyłączeniem dowodu osobistego) lub wpłaceniem
kaucji
w wysokości 100 zł.
6. Nie honorujemy dokumentów osób, które nie są obecne przy wypożyczaniu sprzętu.

7. Na jeden dokument wydawana jest jedna para łyżew oraz w razie zapotrzebowania
kask
i pingwin do nauki jazdy.
8. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową do ceny zakupu sprzętu za:
a. kradzież,
b. zgubienie
c. zniszczenie wypożyczonego sprzętu.
9. W przypadku grup zorganizowanych pełną odpowiedzialność finansową do
ceny zakupu sprzętu ponosi opiekun grupy.
10. Zabrania się przekazywania innym osobom wypożyczonego sprzętu.
11. Z wypożyczonym sprzętem można przebywać tylko na tafli lodowiska oraz miejscach
wyłożonych wykładziną gumową.
12. Wypożyczanie odbywa się na podstawie aktualnie obowiązującego cennika
wywieszonego przy punkcie obsługi lodowiska

