
       

                      Regulamin lodowiska 

           Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku  

 

1. Lodowisko przy Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku jest obiektem szkolnym i służy 

przede wszystkim do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.  

2. Lodowisko, o którym mowa w pkt 1 jest ogólnodostępne:  

1) od poniedziałku do piątku w godz.: 16.30 – 19.00; 

2) sobota – niedziela: 14.00 – 19.00. 

3. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub opiekunów. 

4. Z lodowiska można korzystać indywidualnie lub grupowo.  

5. Gimnazjum udostępnia użytkownikom lodowiska szatnię.  

6. Za przedmioty pozostawione w szatni zarządca lodowiska nie ponosi odpowiedzialności. 

7. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. 

8. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas 

jazdy, która odbywa się tylko i wyłącznie w jednym kierunku (w lewo). 

9. Na lodowisku obowiązuje bezwzględny nakaz jazdy w rękawiczkach i nakryciu głowy. 

10. Korzystający z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa. 

11. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracowników obsługi lodowiska.  

12. Na terenie lodowiska zabrania się: 

1) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie wskazującym na 

spożycie alkoholu;  

2) palenia tytoniu, zażywania środków odurzających oraz używania otwartego ognia; 

3) siadania na bandach okalających lodowisko; 

4) używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących 

stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających lodowiska; 

5) urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania innych 

użytkowników lodowiska, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania, trzymania się za ręce 

podczas jazdy; 

6) jazdy z dziećmi na rękach; 

7) rzucania śnieżkami lub innymi przedmiotami; 

8) niszczenia sprzętu i urządzeń; 

9) wprowadzania zwierząt; 

10) wchodzenia w obuwiu bez łyżew na taflę lodowiska;  

11) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, środków chemicznych. 

13. Lodowisko może zostać zamknięte w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne lub techniczne 

uniemożliwiają korzystanie z obiektu, lub stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników. 

14. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz 

bezwzględnego stosowania się do jego postanowień. 

15. Osoby zakłócające porządek i niestosujące się do postanowień regulaminu zostaną usunięte                     

z lodowiska. 
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