
REGULAMIN KORZYSTANIA Z LODOWISKA 

Lodowisko jest obiektem Szkoły Podstawowej  w Michałowicach. 

1.  Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 50 osób . 

2. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska jedynie pod nadzorem 

pełnoletniego opiekuna.  

3.  Dzieci i młodzież szkolną obowiązuje bezwzględny nakaz jazdy w 

RĘKAWICZKACH oraz w  KASKACH OCHRONNYCH. 

4.  Na płycie lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność. 

5.  W czasie przebywania na tafli lodowiska zabrania się:  

 chodzenia w butach,  

 wnoszenia na taflę napoi i jedzenia oraz spożywania ich podczas jazdy,  

 urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy z dziećmi na rękach 

wykonywania skoków,  gwałtownego hamowania itp., 

 siadania na bandach lodowiska,  

 gry w hokeja – bez specjalnego zezwolenia zarządcy obiektu. 

6. Poruszanie się na łyżwach poza taflą lodowiska, jest możliwe tylko w 

wyznaczonej strefie.                  

7. Korzystający z lodowiska zobowiązani są do zachowania szczególnej 

ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku, który 

wskazują strzałki.      

8. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z obiektu poza wyznaczonymi 

godzinami.                  

9.  Użytkownicy lodowiska oraz obiektów sportowych są zobligowani do 

podporządkowania się  poleceniom obsługi oraz osobom nadzorującym obiekt.  

10.Podczas przerwy technicznej nie wolno korzystać z lodowiska.                        

11.Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu będą 

proszone o opuszczenie lodowiska.  



Korzystający z lodowiska są zobligowani do zapoznania się z powyższym 

regulaminem i przestrzegania jego zasad.   

O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach 

mających miejsce należy poinformować osoby nadzorujące obiekt  oraz zarządcę  

obiektu (tel.: 22 723 86 21)  lub policję ( telefon alarmowy  112). 

ANEKS DO REGULAMINU:  

Zasady korzystania z Lodowiska w czasie epidemii COVID-19 
(aneks obowiązuje od 16 lutego 2021 roku do odwołania) 

 
1. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 40 osób. 
2. Korzystający z lodowiska powinien mieć szarfę oznaczoną numerem oraz 

pieczęcią szkoły celem  weryfikacji liczby osób przebywających na płycie 
lodowiska. 

3. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek 
zakrywania ust i nosa oraz zachowywania 1,5 m dystansu społecznego. 

4.  Lodowisko czynne jest w godzinach: 
 
od poniedziałku do czwartku: 14:00 – 20:00 
piątki:  14:00 – 21:30 
soboty i niedziele: 10: 00 – 21: 00  
 
zajęcia dla początkujących oraz  nauka jazdy w tygodniu:                          
14:00 – 16:00  
 
przerwa techniczna  codziennie: 16:00 – 17:00 
 

5. Nie przestrzeganie zasad określonych w niniejszym aneksie,  
niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa, łamanie reżimu sanitarnego 
oraz  nieprzestrzeganie wytycznych GIS skutkuje natychmiastowym 
wydaleniem z obiektu sportowego. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  

                                                                          w Michałowicach 

 
 


