
 
Załącznik do Zarządzenia nr 13/2017 

z dnia 14grudnia  2017 r.  
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebie 

 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z MOBILNEGO LODOWISKA 

 
1. Właścicielem obiektu „Mobilne rolkowisko – lodowisko” jest Gmina Łeba. 

2. Zarządcą obiektu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie. 

3. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z poniższym regulaminem                  

i przestrzegania jego zasad. 

4. Lodowisko jest ogólnodostępne codziennie w godzinach: 

poniedziałek - piątek 8.00 - 20.00.  

sobota – niedziela 10.00-19.00 

z wyłączeniem przerwy technicznej w godz. od 14.00-15.00, 

          W godzinach od 19.00-20.00 lodowisko zostaje objęte rezerwacją z przeznaczeniem na     

         grę w hokeja dla grup zorganizowanych .     

 W przypadku dni świątecznych Zarządca obiektu ustala oddzielny harmonogram korzystania                   

z lodowiska i  udostępnia na terenie obiektu.             

5. Zarządca obiektu zastrzega sobie prawo zmiany terminów udostępniania obiektu  w każdym czasie. 

6. W przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych lodowisko może zostać zamknięte. 

7. Jednorazowo na tafli lodowiska może przebywać maksymalnie 50 osób. 

8. Na tafli lodowiska obowiązuje jazda w jednym kierunku według komunikatów głosowych obsługi 

lodowiska. 

9. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do wykupienia w kasie biletu wstępu według ceny 

ustalonej odrębnym zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej  w Łebie. 

10. Dzieciom i młodzieży szkolnej przysługuje prawo nabycia biletu ulgowego tylko za okazaniem 

ważnej legitymacji szkolnej. Ulga obejmuje uczniów szkół podstawowych, i średnich. 

11. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z pomocy łyżwiarskiej „Pingwin” w obecności osoby dorosłej po 

wykupieniu biletu za wypożyczenie chodzika oraz zapoznaniu się z instrukcją korzystania z pomocy 

łyżwiarskiej „Pingwin”. 

12. Za pozostawione bez opieki przedmioty w na terenie lodowiska Zarządca obiektu nie ponosi 

odpowiedzialności. 

13. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub opiekunów  i na ich 

odpowiedzialność oraz bezwzględnie w kasku ochronnym. 

14. Zaleca się jazdę w czapkach osłaniających potylicę, w kaskach oraz nakolannikach i nałokietnikach, 

szczególnie dzieciom.  

15. Na lodowisku obowiązuje bezwzględny nakaz jazdy w rękawiczkach. 



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

lodowiska. 

17. Zabrania się wnoszenia na teren lodowiska napojów alkoholowych, szklanych pojemników, 

niebezpiecznych przedmiotów oraz środków chemicznych. 

18. Na lodowisko zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie napojów 

alkoholowych lub środków odurzających. 

19. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. 

20. Przed wejściem na taflę lodowiska, osoba korzystająca otrzymuje dokument wpłaty oraz żeton           

z numerem. Po upływie wykupionego czasu obsługa lodowiska wyczytuje numer z żetonu,                     

a korzystający opuszcza płytę lodowiska. 

21. Na tafli lodowiska mogą przebywać tylko osoby w łyżwach. Dopuszcza się możliwość wpuszczenia 

przez obsługę lodowiska osoby dorosłej, która sprawuje opiekę nad dzieckiem do lat 7, bez łyżew, ale    

w obuwiu, które w ocenie obsługi lodowiska nie stanowi zagrożenia dla jakości lodu, jeśli osoba ta nie 

posiada umiejętności jazdy na łyżwach.  

22. Z lodowiska można korzystać indywidualnie lub grupowo zgodnie z harmonogramem treningów.    

W przypadku organizowania odrębnych imprez sportowo-rekreacyjnych lub zajęć dla grup 

zorganizowanych Zarządca obiektu zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania        

z lodowiska. 

23. Rezerwacje dla grup zorganizowanych należy dokonywać w formie pisemnej                        

z minimum jednodniowym wyprzedzeniem w sekretariacie Szkoły Podstawowej lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres mail-owy Szkoły Podstawowej. 

24. Korzystanie z lodowiska odbywa się na własną odpowiedzialność. Osoby korzystające z lodowiska 

ponoszą osobiste ryzyko związane z uprawianiem łyżwiarstwa. 

25. Zabrania się korzystania z lodowiska w czasie przerw technicznych oraz w czasie nieujętym               

w harmonogramie. 

26. Przerwy techniczne ogłasza obsługa lodowiska. 

27. Czas korzystania z lodowiska ulega automatyczne przedłużeniu o czas przerwy technicznej. 

28. Podczas korzystania z płyty lodowiska należy zachować szczególną ostrożność. 

29. Obowiązkiem korzystających z lodowiska jest stosowanie się do poleceń obsługi lodowiska. 

30. Podczas korzystania z lodowiska zabrania się: 

a. jazdy w przeciwnym kierunku do wyznaczonego komunikatem głosowym przez obsługę lodowiska; 

b. jazdy tyłem; 

c. urządzania wyścigów, 

d. niebezpiecznych zabaw, 

e. jazdy na długich łyżwach (panczenach), 

f. jazdy z kijami hokejowymi ( nie dotyczy indywidualnych rezerwacji ), 



g. jazdy z plecakami, 

h. wnoszenia na tafle lodowiska puszek i butelek z napojami, 

i. rzucania śnieżkami lub jakimikolwiek innymi przedmiotami, 

j. siadania na bandach lodowiska, 

k. chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu, 

l. wprowadzania zwierząt, 

ł. palenia tytoniu i używania otwartego ognia; 

m. pozostawiania pomocy łyżwiarskiej – chodzika „Pingwin” na tafli lodu bez nadzoru 

n. udostępniania osobom trzecim wypożyczonego sprzętu. 

31. Wszelkie zauważone uszkodzenia (m.in. uszkodzenia tafli lodu lub wyposażenia), wypadki (z 

udziałem użytkowników lodowiska) lub jakiekolwiek nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłosić 

obsłudze lodowiska. 

32. W stosunku do osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu obsługa lodowiska może 

zastosować następujące środki: 

a. zwrócić publicznie uwagę i wezwać do zachowania porządku, 

b. wyprowadzić z obiektu lub przekazać policji osoby zakłócające porządek publiczny, 

c. osoby notorycznie nie przestrzegające regulaminu nie będą wpuszczane na teren obiektu przez cały 

sezon. 

CENNIK USŁUG 
§ 1 

1. W okresie funkcjonowania lodowiska zwalnia się z opłaty za korzystanie z obiektu „Mobilnego 

lodowiska” uczniów Szkoły Podstawowej w Łebie w dniach: 

        poniedziałek - piątek w godz. 15.00 - 17.00. 

2. Zwolnienie z opłaty następuje na podstawie ważnej legitymacji uczniowskiej. 

 

§2 

1. W przypadku korzystania z lodowiska przez grupy zorganizowane dzieci lub młodzieży (min 15 

osób) opiekun grupy jest zwolniony z opłaty za wstęp na lodowisko. 

 

2. W dniach 26 - 31 grudnia 2017 roku  oraz w okresie ferii zimowych  w roku szkolnym 2017/2018 tj. 

29 stycznia do 11 lutego 2018 r. zwalnia się z opłaty za korzystanie z obiektu „Mobilnego 

lodowiska” zarządzanego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza  w Łebie 

uczniów Szkoły Podstawowej  w Łebie w godzinach:  

  -  12.00 - 14.00  i 15.00-17.00 



 

3. Zwolnienie z opłaty następuje na podstawie ważnej legitymacji uczniowskiej. 

4. Uprawnienie do w/w zwolnienia obejmuje czas do 2 godzin w ciągu dnia 

   

GODZINY OTWARCIA LODOWISKA 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU  

 8.00-20.00 

 8.00-14.00 ZAJĘCIA SZKOLNE 

14.00-15.00 PRZERWA TECHNICZNA 

SOBOTA – NIEDZIELA 

10.00-19.00 

14.00-15.00 PRZERWA TECHNICZNA 

GODZINY OTWARCIA W O KRESIE ŚWIĄT 

24.12.2017-8.00-14.00 

25.12.2017 – NIECZYNNE 

26.12.2017 – 15.00-19.00 

31.12.2017 – 10.00-14.00 

01.01.2018 – 15.00-19.00 

 


