
REGULAMIN LODOWISKA GOKiR ŚWIERKLANY 

 
 

1. Lodowisko jest udostępnione na terenie Gminy Świerklany administrowanym przez Gminny 

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Świerklanach, ul. Kościelna 85. 

2. Na terenie Lodowiska działa wypożyczalnia łyżew, która pełni również funkcje Punktu 

Informacyjnego. 

3. Lodowisko  jest  czynne  7  dni  w  tygodniu  w  okresie  od  17  stycznia  do  28 lutego, 

   w godzinach: 

• od  poniedziałku  do  piątku  od  15.00  do  19.00,  

• soboty i niedziele od 10.00 do 20.00. 

UWAGA: w niedziele od 12.00 do 14.00 godziny zarezerwowane dla dzieci                          

do 8 roku życia 

• dla szkół i przedszkoli  z terenu Gminy Świerklany lodowisko udostępniane jest 

bezpłatnie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00 (konieczna 

rezerwacja)  

UWAGA: w tym czasie osobą nieupoważnionym wstęp na taflę lodowiska 

 wzbroniony  

 

Obowiązkowa przerwa techniczna odbywa się codziennie  

od godz. 14.00 do 15.00. 

4. Cennik biletów 

• Bilety upoważniają do jazdy przez 45 minut 

• Bilet dla osoby od 16 lat  – 3 zł / całodniowy (przy braku pełnej obsady lodowiska)  

• Dzieci do 15 lat GRATIS z terenu Gminy – pozostali 3 zł 

• Wypożyczenie łyżew - GRATIS 

5. Osoby korzystające z lodowiska wpuszczane są na taflę lodu o pełnej godzinie na 45 min. 

6. Osoby korzystające z lodowiska wchodzą na taflę lodu na własną odpowiedzialność a ich stan 

zdrowia pozwala na korzystanie. 

7. Organizator i administrator nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki czy uszkodzenia 

związane z błędnym korzystaniem z lodowiska. 

8. Na tafli lodowiska jednocześnie może przebywać maksymalnie 30 osób. 

9. Osoby znajdujące się na terenie lodowiska zobowiązane są do zapoznania się               

i przestrzegania niniejszego Regulaminu. 



10. Osoby korzystające z lodowiska mogą wchodzić na taflę lodowiska jedynie przez bramkę 

wejściową. 

11. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w łyżwach. Dla własnego 

bezpieczeństwa zaleca się używanie kasków ochronnych oraz ochraniaczy. 

12. Dzieci do 10-tego roku życia mogą przebywać na tafli lodowiska tylko pod opieką osoby 

pełnoletniej posiadającej ważny bilet wstępu. 

13. Osobom korzystającym  z lodowiska, szczególnie dzieciom, zaleca się jazdę                                    

w rękawiczkach i okryciach głowy. 

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

podczas jazdy, która winna odbywać się tylko w jednym kierunku (lewym). 

15. Ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa ponosi osoba korzystająca z 

lodowiska. 

16. Osobom korzystającym i przebywającym na terenie lodowiska i GOKiR-u zabrania się: 

 

a) Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie 

wskazującym na spożycie alkoholu, palenia tytoniu, zażywania środków odurzających, 

używania otwartego ognia, 

b) Siadania na bandach okalających lodowisko, 

c) Używania łyżew do jazdy szybkiej – panczenów, kijów hokejowych i  krążków, 

d) Urządzania  wyścigów,   niebezpiecznych   zabaw,   jazdy  „pod   prąd”,   potrącania                   

i podcinania innych użytkowników, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania – 

każde takie zachowanie będzie wiązało się z opuszczeniem lodowiska i brakiem wstępu 

w danym dniu. 

e) Jazdy z dziećmi na rękach, 

f) Wnoszenie napojów oraz jedzenia na taflę lodowiska, 

g) Rzucania śnieżkami lub innymi przedmiotami, 

h) Wprowadzania zwierząt, 

i) Wchodzenia w obuwiu bez łyżew na taflę lodowiska 

 

17. Osoby dopuszczające się niszczenia urządzeń lub sprzętu lodowiska ponoszą 

odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

18. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zasad 

wynikających z Regulaminu oraz poleceń służb porządkowych lub obsługi lodowiska. 

19.  Służby porządkowe i obsługa lodowiska uprawnione są do kontroli osób korzystających 

z lodowiska w celu ustalenia tożsamości oraz sprawdzenia zawartości wnoszonego 

bagażu. 

20. Osoby korzystające z lodowiska dobrowolnie poddają się kontroli służb porządkowych lub 

obsługi lodowiska. 

21. Osoby naruszające ogólne zasady bezpieczeństwa, użytkowania oraz postanowienia niniejszego 

Regulaminu będą wypraszane z terenu lodowiska, a osoby łamiące Regulamin nie będą 



wpuszczane na lodowisko. 

22. GOKiR Świerklany nie odpowiada za mienie użytkowników pozostawione bez zabezpieczenia 

na terenie lodowiska i ośrodka GOKiR. 

23. Lodowisko może być nieczynne z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych np.: 

temperatury otoczenia powyżej 8oC, dużych opadów śniegu, deszczu lub awarii urządzeń 

lodowiska. 

24. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać w kasie lodowiska lub 

siedzibie GOKiR Świerklany tel. 32 430 41 40. 

 

112 – Numer alarmowy  

997 – Policja 

998 – Państwowa Straż Pożarna 

999 – Państwowe Ratownictwo Medyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU PRZY LODOWISKU 

 

1. Wypożyczalnia łyżew czynna jest w godzinach otwarcia lodowiska, określonych przez 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach. 

2. Dokumenty osób, które nie są obecne przy wypożyczaniu łyżew nie będą honorowane. 

3. Na jeden dokument tożsamości wypożyczana jest 1 para łyżew  – z  wyjątkiem rodziców                     

i opiekunów dzieci do lat 10. 

4. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową (za każdą parę łyżew)                          

w wypadku kradzieży, zgubienia lub zniszczenia wypożyczonego sprzętu. 

5. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska i w miejscach do tego przygotowanych 

– matach gumowych. 

6. Zwrot łyżew do wypożyczalni musi nastąpić do 10 minut od zakończenia jazdy na lodzie.  

7. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie wypożyczonego sprzętu, 

użytkowanego zgodnie z jego przeznaczeniem. 

8. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić łyżwy w dobrym stanie technicznym, nie gorszym 

jak wypożyczone i czyste z włożonymi wkładkami. 

9. Wypożyczający korzysta ze sprzętu na własną odpowiedzialność. 

10. Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym sprzętu nie wnosi żadnych 

zastrzeżeń. 

11. Zabrania się przekazywania wypożyczonego sprzętu innym osobom. 

12. Dzieciom do lat 10 łyżwy wypożyczają rodzice lub dorośli opiekunowie. 

13. Korzystający z wypożyczalni zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego 

przestrzegania. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 







 


