
REGULAMIN PORZĄDKOWY LODOWISKA 

 

§ 1. 

 

1. Sztuczne lodowisko jest obiektem administrowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie. 

2.   Wymiary tafli lodowiska 30 m X 20 m. 

 

§ 2. 

 

1. Nad porządkiem i bezpieczeństwem osób korzystających z lodowiska nadzór sprawują pracownicy obsługi 

MOSiRu. 

2. Z tafli lodowiska korzystać może jednorazowo 120 osób. 

3. Dzieci do lat 9 korzystają z lodowiska pod opieką dorosłych.  

4. Przed wejściem na lodowisko należy wykupić bilet w kasie basenu i zejść do szatni.  

5. Na terenie obiektu znajduje się wypożyczalnia i ostrzalnia łyżew z której można korzystać po uiszczeniu 

odrębnych opłat.   

 

§ 3.  

 

Wszyscy korzystający z lodowiska zobowiązani są do: 

 - kulturalnego i zdyscyplinowanego zachowania się na obiekcie,  

 - stosowania się do zaleceń pracowników obsługi,  

 - ostrożnej jazdy w wyznaczonym przez spikera kierunku. 

 

§ 4. 

 

Na terenie obiektu zabrania się: 

 - wchodzenia w obuwiu bez łyżew, 

 - jazdy w kierunku przeciwnym od nakazanej, 

 - wchodzenia lub wychodzenia z lodowiska przez bandę, 

 - siadania na bandach lodowiska, 

 - przebywania w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, 

 - rzucania śnieżkami i innymi przedmiotami,  

 - palenia tytoniu, picia alkoholu, żucia gum, 

- wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych i opakowań szklanych, 

 - urządzania niebezpiecznych zabaw, potrącania i podcinania, 

 - jazdy z kijami hokejowymi w czasie ogólnej dostępności lodowiska.  

 

§ 5. 

 

1. Za rzeczy pozostawione poza szatnią dozorowaną przez obsługę administrator nie odpowiada.  

2. Osoby łamiące zasady regulaminu będą wypraszane z lodowiska bez prawa zwrotu kosztów. 



3. Administrator nie odpowiada za zniszczenia sprzętu wnoszonego na lodowisko ( telefony komórkowe, 

walkmany itp. ) 

4. Prosimy o zachowanie biletu do kontroli do momentu opuszczenia terenu lodowiska. 

5. Zastrzega się prawo zamknięcia obiektu bez uprzedzenia w wypadku 

 - awarii urządzeń, 

 - organizacji zajęć i imprez, 

 - innych nieprzewidzianych zdarzeń. 

6. Lodowisko funkcjonuje przy temperaturze powietrza od -15ºC do +10ºC. 

7. Kupno biletu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

8. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać kierownictwu 

    MOSiR – u w Kościanie  

 

 

    

 

       Dyrektor MOSiR w Kościanie 


