
Regulamin lodowiska 

Regulamin lodowiska zlokalizowanego przy ulicy Sportowej 12 w Środzie Wlkp. 

1. Lodowisko jest obiektem rekreacyjnym Środy XXI Sp. z o. o z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Daszyńskiego 5. 

2. Lodowisko czynne jest w godzinach określonych w harmonogramie (z uwzględnieniem przerw technicznych) przedstawionym 

w budynku lodowiska (stanowiącym załącznik do Regulaminu lodowiska). 

3. Kasa lodowiska oraz wypożyczalnia łyżew, czynne są 30 minut przed otwarciem lodowiska. 

4. Administrator ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska oraz wyłączenia z użytkowania części tafli 

lodowiska. 

5. Na tafli lodowiska podczas jednej jednostki może przebywać jednorazowo maksymalnie 80 osób. 

6. Czas jednej jednostki korzystania z lodowiska wynosi 60 minut. 

7. Osoby przebywające na terenie lodowiska zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania jego zasad 

oraz do bezwzględnego stosowania się do poleceń obsługi lodowiska. 

8. Podstawą wejścia i przebywania na tafli lodowiska jest ważny bilet wstępu, który należy zachować do kontroli. Bilet 

upoważnia do jednorazowego wstępu na lodowisko, na czas jednej jednostki za wyjątkiem karnetów, które upoważniają do 10 

wejść.  

9. Osoby korzystające z lodowiska mogą wchodzić na taflę lodowiska wyłącznie przez bramkę wejściową. 

10. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na tafli lodowiska tylko pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej ważny bilet wstępu.  

11. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska bezwzględnie w kasku ochronnym.  

12. Podczas korzystania z lodowiska, zaleca się używanie rękawic. 

13. Ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa ponosi osoba korzystająca z lodowiska. 

14. Korzystanie z lodowiska odbywa się na własną odpowiedzialność. 

15. Wejście na taflę lodowiska oznajmia pracownik obsługi lodowiska. 

16. Na sygnał dźwiękowy oznaczający koniec czasu jednostki, podany przez obsługę lodowiska, korzystający powinni opuścić 

taflę lodowiska przez bramkę wyjściową. 

17. Osobom korzystającym i przebywający na terenie lodowiska zabrania się: 

 wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, 

 palenia tytoniu, zażywania środków odurzających oraz używania otwartego ognia, 

 siadania na bandach lodowiska oraz przechodzenia przez nie, 

 używania łyżew do jady szybkiej – panczenów, kijów hokejowych i krążków, 

 urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania innych użytkowników lodowiska, 

 wykonywania skoków, gwałtownego hamowania, 

 jazdy z dziećmi na rękach, 

 wnoszenia butelek i puszek z napojami oraz jedzenia na tafli lodowiska, 

 rzucania śnieżkami i innymi przedmiotami, 

 wchodzenia w butach na taflę lodowiska, za wyjątkiem pracowników obsługi lodowiska, 

 wchodzenia na taflę w trakcie czyszczenia lodu. 

18. Osoby dopuszczające się niszczenia urządzeń lub sprzętu lodowiska, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone 

szkody. 

19. Osoby naruszające ogólne zasady bezpieczeństwa, użytkowania oraz postanowienia niniejszego regulaminu, będą 

wypraszane z terenu lodowiska, a osoby stale łamiące regulamin nie będą wpuszczane na jego teren. 

20. Środa XXI Sp. z o. o. nie odpowiada za mienie użytkowników pozostawione na terenie lodowiska oraz przechowywane w 

szafkach depozytowych. 

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

pomocy znajduje się w biurze obsługi lodowiska. 

22. Lodowisko może być nieczynne z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych np. temperatury otoczenia powyżej 

+10°C, awarii urządzeń lodowiska oraz innych sytuacji niezależnych od administratora. 

23. Uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać w biurze Środy XXI Sp. z o. o.  przy Placu Zamkowym 1 w 

Środzie Wielkopolskiej w godzinach urzędowania lub pod nr 61 28 538 47.  
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Na lodowisku obowiązują szczególne zasady bezpieczeństwa zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii 

 

Na lodowisku obowiązują niżej wymienione zasady: 

 

1. LIMIT OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH jednorazowo na lodowisku wynosi maksymalnie 80 osób. 

2. OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA na terenie lodowiska. 

3. OBOWIĄZEK DEZYNEFEKCJI  RĄK – każda osoba przebywająca na terenie lodowiska zobowiązana jest do dezynfekcji rąk. 

Środki do dezynfekcji znajdują się przy głównym wejściu oraz w toalecie.  

4. ZACHOWANIE DYSTANSU SPOŁECZNEGO na terenie całego obiektu – 1,5 m (z wyjątkiem opiekunów z dzieckiem poniżej 

13 roku życia). 

5. Zaleca się unikanie skupisk w przestrzeniach wspólnych (kasa, szatnia, ostrzalnia). 

6. Nie ma możliwości obserwacji dla publiczności (za wyjątkiem opiekunów z dzieckiem poniżej 13 roku życia). 

7. Obowiązuje harmonogram lodowiska przygotowany przez Środę XXI Sp. z o. o. 

 

Organizacja poruszania się na terenie lodowiska. 

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo, wprowadzamy zasady poruszania się po lodowisku. Wejście i wyjście w ruchu 

okrężnym, pozwoli nam uniknąć kontaktu klientów z różnych sesji. 

 

1. Klienci wchodzą główna bramą i ustawiają się w kolejce, w wyznaczonym miejscu, zachowując dystans społeczny 1,5 m. 

2. Sprzedaż biletów i wypożyczalnia/ostrzalnia łyżew otwarte są pół godziny przed każdą sesją. 

3. Kończący sesję klienci mają pół godziny na opuszczenie lodowiska. Wychodzących prosimy o kierowanie się do wyjścia z 

obiektu przez kontenery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do Regulaminu lodowiska 

 

Harmonogram Lodowiska Średzkiego 

 

Poniedziałek- Piątek 

14:00- 15:00- sesja 

15:00-15:30 przerwa techniczna na dezynfekcję  

15:30-16:30- sesja 

16:30-17:00- przerwa techniczna na dezynfekcję 

17:00-18:00- sesja 

18:00-18:30- przerwa techniczna na dezynfekcję 

18:30-19:30- sesja 

19:30-20:00- przerwa techniczna na dezynfekcję 

20:00-21:00- sesja 

 

Sobota-Niedziela 

11:00-12:00- sesja 

12:00-12:30- przerwa techniczna na dezynfekcję 

12:30- 13:30- sesja 

13:30-14:00- przerwa techniczna na dezynfekcję 

14:00- 15:00- sesja 

15:00-15:30 przerwa techniczna na dezynfekcję  

15:30-16:30- sesja 

16:30-17:00- przerwa techniczna na dezynfekcję 

17:00-18:00- sesja 

18:00-18:30- przerwa techniczna na dezynfekcję 

18:30-19:30- sesja 

19:30-20:00- przerwa techniczna na dezynfekcję 

20:00-21:00- sesja 

 


