
 

 

 

Regulamin sztucznego lodowiska 
 

1. Właścicielem lodowiska jest Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie z siedziba przy ul Odrodzenia 

28b.  

2. Obowiązkiem każdego klienta lodowiska jest zapoznanie się z zapisami niniejszego regulaminu przed 

zakupem biletu wstępu.  

3. Przed wejściem na lodowisko należy wykupić bilet wstępu i zachować go do kontroli. 

4. Lodowisko jest czynne według godzin podanych w harmonogramie, przebywanie poza tymi godzinami na terenie 

lodowiska jest zabronione. 

5. Wypożyczenie łyżew lub innego sprzętu odbywa się na podstawie uiszczenia opłaty oraz pisemnego 

oświadczenia wypełnionego przez klienta za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub 

wpłaceniu kaucji w wysokości 100 PLN za każdą parę łyżew lub dobrowolnym pozostawieniu dokumentu 

tożsamości innego niż dowód osobisty (np. prawo jazdy, legitymacja szkolna/studencka, przepustka) na czas 

wypożyczenia sprzętu. Dane osobowe w nich zawarte nie są kopiowane i nie są przechowywane dłużej jak tylko 

na czas wypożyczenia łyżew. 

6. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową do ceny zakupu łyżew wg faktury za: kradzież, 

zgubienie lub zniszczenie łyżew. 

7. Za garderobę i inne rzeczy pozostawione w depozycie, RCS nie odpowiada. 

8. Uczestnicy treningów i szkółek nie mają prawa wstępu na obiekt bez prowadzącego zajęcia. 

9. Na terenie lodowiska zabrania się: 

a) przebywania osób nietrzeźwych, 

b) wchodzenia na taflę lodowiska bez łyżew, 

c) wprowadzania zwierząt, 

d) siadania na bandach, 

e) palenia papierosów i spożywania innych używek, 

f) rzucania śniegiem oraz śmiecenia, 

g) używania łyżew długich „panczenów” na tafli lodowiska 

h) jazdy z kijami hokejowymi i plecakami, 

i) wnoszenia na lód i spożywania wszelkich napojów i jedzenia, 

j) jazdy z dzieckiem na rękach, 

k) urządzania wyścigów, gwałtownego hamowani i potrącania. 

10. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do stałego podporządkowania się osobom z obsługi 

i nadzoru lodowiska. 

11. Za szkody popełnione przez dzieci odpowiadają rodzice. 

12. Każdy użytkownik korzysta z lodowiska na własną odpowiedzialność i jest świadomy ryzyka 

związanego z uprawianiem sportu.  

13. Na taflę lodowiska należy wchodzić i wychodzić wyłącznie przez miejsca do tego wyznaczone. 

14. Podczas jazdy na łyżwach należy zachować szczególną ostrożność. 

15. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na tafli lodowiska w obecności pełnoletniego opiekuna będącego na 

łyżwach, który odpowiada za ich bezpieczeństwo i właściwe zachowanie.  

16. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska. 

17. Osoby zakłócające porządek i nieprzestrzegające regulaminu będą wypraszane z terenu obiektu bez 

zwrotu poniesionych kosztów. 

18. W czasie pracy maszyny czyszczącej lód, surowo zabrania się wchodzenia na taflę lodowiska oraz 

siadania i opierania się o bandę. 


