
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZTUCZNEGO LODOWISKA  
1. Lodowisko jest ogólnodostępnym obiektem prowadzonym przez Zespół Szkół im. M. Kopernika 

w Koninie. 

2. Do korzystania z lodowiska uprawnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu. Bilet należy 

zachować do kontroli do czasu opuszczenia terenu lodowiska. 

3. Korzystanie ze sztucznego lodowiska dozwolone jest tylko przy sprzyjających warunkach 

atmosferycznych. Lodowisko może być nieczynne z powodu niekorzystnych warunków 

atmosferycznych (temperatura otoczenia powyżej +10 C, duże opady śniegu, deszczu, silny 

wiatr) lub awarii urządzeń lodowiska. 

4. Korzystanie ze sztucznego lodowiska dozwolone jest tylko na nieuszkodzonej (gładkiej) tafli.  

5. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo do 60 osób (1 osoba/10m2). Pracownik obsługi 

lodowiska ma prawo wstrzymania wstępu na lodowisko, do momentu zwolnienia miejsca. 

6. Podczas przerwy konserwacyjnej wszyscy uczestnicy muszą opuścić taflę lodowiska. 

7. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń 

wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń pracowników obsługi lodowiska. 

8. Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby w butach z łyżwami. 

9. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osoby dorosłej będącej na łyżwach. 

Za bezpieczeństwo osób nieletnich, przebywających na lodowisku odpowiadają rodzice lub 

dorośli opiekunowie.  

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

jazdy, która odbywa się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decydują pracownicy obsługi 

lodowiska. 

11. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, 

przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających, jak 

też obowiązuje zakaz palenia papierosów i e-papierosów. 

12. Na lodowisku zabrania się: używania wulgarnych słów, używania otwartego ognia, śmiecenia, 

niszczenia tafli lodu, urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania 

innych uczestników lodowiska, jazdy z plecakami, rzucania śnieżkami lub jakimikolwiek innymi 

przedmiotami, siadania na bandach otaczających lodowisko, wnoszenia oraz spożywania 

jedzenia i napojów na tafli lodowiska, wprowadzania zwierząt, używania kijów, krążków i 

innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z 

lodowiska. 

13. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy zgłosić pracownikom obsługi 

lodowiska. 

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

lodowiska. 

15. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w pomieszczeniu wypożyczalni łyżew. 

16. Zaleca się jazdę w rękawiczkach i kasku ochronnym. 

17. Za rzeczy pozostawione na terenie lodowiska Dyrektor Zespołu Szkół im. M. Kopernika  

w Koninie nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

18. Za zaistniałe wypadki Dyrektor Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Koninie nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności.  

19. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska, 

bez prawa zwrotu wniesionej opłaty za bilet wstępu lub wypożyczone łyżwy. 

 
      WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH 

 

 

  

             
 

Telefon alarmowy tel. 112 

Policja  tel. 997 

Straż Pożarna  tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe tel. 999 


