
Regulamin akcji „Zima w mieście 2020” 
Lodowisko Ośrodka Sportu i Rekreacji  
m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz 

 
 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem lodowiska Ośrodka Sportu i Rekreacji  

m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie. 

2. Akcja „Zima w mieście 2020”, zwana dalej „akcją”, trwa od 10 lutego 2020 r. do 21 lutego 2020 r.  

w dni powszednie, w godzinach 9:00 – 12:00 (wejścia grupowe) oraz 13:00 – 15:00 (wejścia 

indywidualne) z czego pierwsze wejście o godzinie 9:00 a ostatnie o godzinie 14:00. 

3. Pobyt na lodowisku nie jest limitowany czasem. 

4. Liczba uczestników akcji przebywających jednocześnie na lodzie nie może przekraczać 80 osób. 

5. Uczestnikami akcji są uczniowie warszawskich szkół oraz uczniowie mający stałe miejsce zamieszkania 

w Warszawie w roku szkolnym 2019/2020, a także opiekunowie grup w ilości nie większej niż 1 osoba 

na każde 10 dzieci. 

6. Opiekunem grupy jest osoba zapewniona przez Feryjną Placówkę Edukacyjną posiadająca imienny 

identyfikator akcji zgodny ze wzorem przekazanym do dzielnic m.st. Warszawy. Posiadanie  

przez opiekuna grupy imiennego identyfikatora jest warunkiem korzystania przez grupę z lodowiska 

na zasadach określonych w pkt 12. 

7.  Uczestnicy akcji wchodzą na lodowisko indywidualnie lub w grupach zorganizowanych zgodnie  

z harmonogramem wejść zgłoszonych grup dostępnym w kasie lodowiska z zastrzeżeniem,  

że uczniowie nie mający ukończonych 7 lat mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką osoby 

dorosłej. 

8. Przed wejściem na lodowisko opiekun grupy jest zobowiązany podać dokładną liczbę uczestników, 

zgodną z listą pozostawioną w kasie lodowiska. 

9. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi pełną odpowiedzialność  

za jej bezpieczeństwo na lodowisku i na terenie przyległym do lodowiska. 

10. Opiekun grupy podczas pobytu podopiecznych na lodowisku znajduje się w bezpośrednim 

sąsiedztwie grupy utrzymując kontakt wzrokowy i głosowy. 

11. Indywidualni uczestnicy akcji wchodzą na lodowisko wpisując się na listę obecności za okazaniem 

legitymacji szkolnej oraz oświadczenia rodzica/opiekuna dotyczącego zgody na samodzielne 

uczestnictwo dziecka w akcji „Zima w mieście 2020”, którego wzór jest dostępny w kasie lodowiska 

oraz na stronie www.osir-zoliborz.waw.pl, z zastrzeżeniem że uczniowie nie mający ukończonych  

7 lat mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 

http://www.osi-zoliborz.waw.pl/


12. Koszty wstępu uczestników akcji „Zima w mieście 2020” na lodowisko pokrywa Urząd Miasta 

Stołecznego Warszawy z zastrzeżeniem, że wypożyczenie łyżew odbywa się na koszt uczestnika, 

zgodnie z cennikiem lodowiska. 

 

Warszawa, dnia 03.02.2020 r. 

 


