
REGULAMIN LODOWISKA BIAŁY ORLIK 

I. Zasady korzystania z lodowiska 

1. Administratorem lodowiska jest Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy. 

2. Lodowisko jest czynne codziennie; od poniedziałku do piątku; w godzinach 9.00-20.00 (w 

tym; w godzinach 9.00-15.00 - w ramach zajęć z W.F. z lodowiska korzystają szkoły, w godz. 

16.00- 20.00 – pozostali użytkownicy). 

3. Dni wolne od pracy, soboty i niedziele oraz ferie - lodowisko jest dostępne dla użytkowników   

13.00-20.00 

4. W przypadku organizowania imprez sportowych i okolicznościowych oraz treningów 

harmonogram korzystania z lodowiska może ulec zmianie. 

5. Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić 

taflę lodu. 

6. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 35 osób. 

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

wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska. 

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

w rękawiczkach. 

9. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będących na 

łyżwach.  

10. Zaleca się, aby dzieci były wyposażone w kaski ochronne. 

11. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności 

podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje 

obsługa lodowiska. 

12. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez system nagłośnienia 

lodowiska. 

13. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:  

a) używania łyżew do jazdy szybkiej,  

b) kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla 

uczestników korzystających z lodowiska – z wyjątkiem zawodów sportowych oraz 

treningów specjalistycznych,  

c) siadania na bandach okalających lodowisko,  

d) rzucania śniegiem, o jazdy z dziećmi na rękach,  

e) wnoszenia na taflę lodowiska oraz spożywania napojów i jedzenia,  

f) niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenia po tafli lodowiska,  

g) stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, np.; jazdy pod prąd, 

urządzania wyścigów i innych niebezpiecznych zabaw,  

h) wprowadzania zwierząt, 

i) chodzenia na łyżwach po holach i terenie okalającym lodowisko poza wyłożonymi 

wykładzinami gumowymi.  

14. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz palenia papierosów, wnoszenia i spożywania napojów 

alkoholowych, środków odurzających oraz przebywania w obiekcie osób w stanie 

wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.  

15. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych  

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

lodowiska. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach 

mających miejsce na lodowisku należy natychmiast poinformować Policje – tel. 997, a w razie 

wypadku Pogotowie ratunkowe Tel. – 999 



17. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze 

lodowiska. 

18. Obsługa lodowiska ma prawo do usunięcia osób, których zachowanie powoduje zagrożenie dla 

innych użytkowników lodowiska.  

II. Zasady wypożyczania i użytkowania łyżew. 

1. Lodowisko świadczy usługi nieodpłatnego wynajmu łyżew dla osób korzystających lodowiska. 

2. Łyżwy wypożyczane są wyłącznie osobom pełnoletnim, które ukończyły 16 rok życia. 

3. Wypożyczenia łyżew dokonuje się na podstawie pisemnego oświadczenia na podstawie ważnego 

dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub po wpłaceniu kaucji w wysokości 150 PLN za każdą parę 

łyżew. 

4. Oświadczenie zawiera co najmniej: Datę złożenia oświadczenia, miejscowość, imię i nazwisko 

osoby wypożyczającej łyżwy, adres zamieszkania, serię i numer dokumentu tożsamości. 

5. Oświadczenie spisywane jest jeden raz na cały sezon i upoważnia do nieodpłatnego korzystania  

z łyżew w okresie i godzinach pracy lodowiska wskazanych w ust. 2 i 3 niniejszego regulaminu. 

6. Możliwy jest wynajem grupowy łyżew tzn. jedna osoba dorosła może wynająć łyżwy dla grupy 

osób niepełnoletnich składając jedno oświadczenie. 

7. Nie honoruje się dokumentów osób, które nie są obecne podczas wypożyczania łyżew. 

8. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową do ceny zakupu łyżew wg faktury za: 

kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonych łyżew. 

9. Zabrania się przekazywania innym osobom wypożyczonych łyżew 

10. Wymiany łyżew dokonuje się poza kolejnością. 

11. Łyżwy zwraca się oczyszczone ze śniegu. 

12. Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu Wypożyczalni łyżew  

i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 

 

III. Klauzula informacyjna 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina i Miasto Koziegłowy z siedzibą 

przy Placu Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy. tel.: (34) 31 41 219, um@kozieglowy.pl. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy nieodpłatnego wypożyczenia łyżew 

dla osób korzystających z lodowiska. 

3. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania umowy to jest do końca 

pracy lodowiska w sezonie 2018-2019. Okres ten może ulec zmianie w przypadku dochodzenia 

roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

4. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom/ osobom uprawnionym do 

przeprowadzania w Urzędzie Gminy i Miasta w Koziegłowach czynności kontrolnych  

i audytowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

jak również podmiotom realizującym zadania zlecone przez administratora danych w drodze 

umowy powierzenia danych lub innego instrumentu prawnego. 

5. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przepisy 

przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych), dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania, żądania sprostowania, 

ograniczenia lub usunięcia danych osobowych, jeżeli są przetwarzane z naruszeniem prawa 

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu.  

7. Administrator danych nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych do państw 

trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

8. Przetwarzane przez Urząd dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

9. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: e-mail: iod@kozieglowy.pl, tel.: 888 411 911 

mailto:um@kozieglowy.pl

