
 

REGULAMIN LODOWISKA  

 

1. Lodowisko znajdujące się na terenie nieruchomości przy ul. Potockiej 1 w Warszawie, zwane dalej 
„lodowiskiem”, jest obiektem sportowym stanowiącym własność m.st. Warszawy Dzielnicy 
Żoliborz, administrowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, 
zwany dalej „OSiR Żoliborz”. 

2. Lodowisko czynne jest siedem dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 21:00 z wyłączeniem 
przerwy technicznej, która ma miejsce codziennie w godzinach od 15:00 do 16:00 oraz krótkich 
przerw technicznych uzależnionych od warunków atmosferycznych i stanu tafli lodu. 

3. W przypadku organizowania na lodowisku imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych, OSiR 
Żoliborz ma prawo do zmiany, wskazanych w pkt 2, godzin korzystania z lodowiska. 

4. Wszystkie osoby przebywające na terenie lodowiska zobowiązane są do zapoznania się i 
stosowania niniejszego Regulaminu oraz obowiązującego w OSiR Żoliborz Regulaminu 
Nieruchomości, a także wykonywania poleceń upoważnionych pracowników OSiR Żoliborz. Z 
lodowiska mogą korzystać wyłącznie osoby wnoszące opłaty zgodne z cennikiem usług OSiR 
Żoliborz, bądź uprawnione na mocy zawartych z OSiR Żoliborz umów. 

5. Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby jeżdżące na łyżwach. 
6. Do wchodzenia i wychodzenia z tafli lodowiska służą wyłącznie oznaczone przejścia. 
7. Korzystanie z lodowiska przez osoby, które nie ukończyły 13-go roku życia oraz grupy 

zorganizowane dzieci i młodzieży, odbywać się może jedynie w obecności i pod nadzorem 
pełnoletniego opiekuna. Opiekun odpowiedzialny jest za właściwe zachowanie się podopiecznych 
oraz za ich bezpieczeństwo. 

8. Zaleca się by dzieci do lat 10 korzystały z lodowiska w kasku ochronnym. 
9. Zajęcia na lodowisku odbywają się w cyklach zgodnych z cennikiem i grafikiem zajęć. 
10. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas 

jazdy. 
11. Jazda odbywa się w jednym kierunku – o zmianie kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska. 
12. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się: 

1) używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów w sposób 
stanowiący zagrożenie dla innych użytkowników; 

2) siadania na bandach okalających lodowisko; 
3) jazdy z dziećmi na rękach; 
4) wnoszenia i spożywania jedzenia i napojów na tafli lodowiska; 
5) jazdy i przebywania na terenie lodowiska osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających; 
6) palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających; 
7) stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla innych użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd, 

urządzania niebezpiecznych zabaw, wyścigów; 
8) chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu bez łyżew; 
9) przebywania na tafli lodowiska podczas konserwacji lodu; 
10) wprowadzania na teren lodowiska psów lub innych zwierząt, z tym zastrzeżeniem, że zakaz ten 

nie dotyczy psów przewodników dla osób niewidomych oraz psów asystujących pod 
warunkiem, że psy te wprowadzane są na smyczy i nie wchodzą na taflę lodowiska. 

13. Każdy, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników, jest obowiązany do korzystania z 
lodowiska zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym zgodnie z niniejszym Regulaminem i 
Regulaminem Nieruchomości oraz do niezwłocznego powiadomienia OSiR Żoliborz o zauważonych 
nieprawidłowościach. 



14. Korzystający z lodowiska ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa. OSiR 
Żoliborz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z lodowiska, bądź 
ewentualne wypadki poniesione lub spowodowane przez użytkownika. 

15. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy się zgłosić do obsługi OSiR Żoliborz. W 
obliczu zagrożenia zdrowia lub życia należy niezwłocznie zawiadomić obsługę OSiR Żoliborz oraz 
odpowiednie służby korzystając z telefonu alarmowego 112. 

16. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia znajdujące się na terenie lodowiska ponoszą 
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za szkody wyrządzone przez osoby 
niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie. 

17. Wyznaczeni pracownicy OSiR Żoliborz oraz osoby upoważnione przez Dyrektora OSiR Żoliborz mają 
nadzór nad przebiegiem zajęć na lodowisku i przestrzeganiem Regulaminu. Wszyscy korzystający z 
lodowiska zobowiązani są podporządkować się ich poleceniom. 

18. Osoby przebywające na terenie lodowiska niestosujące się do postanowień niniejszego 
Regulaminu lub Regulaminu Nieruchomości zostaną usunięte z lodowiska, bez możliwości zwrotu 
pieniędzy za bilet wstępu. Mogą też podlegać odpowiedzialności wynikającej z przepisów 
powszechnie obowiązujących. 

19. OSiR Żoliborz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez użytkowników na terenie 
lodowiska oraz szkody powstałe w wyniku kradzieży, zdarzeń losowych, działań sił przyrody i osób 
trzecich. 

20. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania lodowiska należy kierować do Dyrektora OSiR Żoliborz. 
21. Wejście na teren lodowiska jest jednoznaczne z akceptacją zasad określonych w niniejszym 

Regulaminie. 
 

 
 


