
REGULAMIN KORZYSTANIA Z LODOWISKA 
 

Wyciąg z załącznika nr 1 do  Uchwały Nr XXIII/256/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 26 listopada 2012 r. 
oraz  

Uchwała Nr XVI/256/16 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 21 grudnia 2016 r. 
(zmieniająca jednorazową ilość klientów na tafli lodowiska do 80 osób) 

 
§ 1. Postanowienia ogólne 

 
1. Właścicielem lodowiska jest Gmina Polkowice.  
2. Lodowiskiem zarządza administrator wybrany przez gminę.  
3. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny, jest czynne zgodnie z harmonogramem 
ustalonym przez administratora.  
4. Korzystanie z lodowiska oraz wypożyczalni łyżew odbywa się na podstawie 
obowiązującego cennika ustalanego przez Burmistrza Polkowic, wywieszonego przy punkcie 
obsługi lodowiska.  
5. Godziny udostępniania lodowiska określa administrator lodowiska, a informację o tym 
umieszcza na tablicy informacyjnej przy obiekcie i na swojej stronie internetowej.  
6. Wstęp na teren lodowiska poza godzinami otwarcia jest zabroniony.  
 

§ 2. Zasady korzystania z lodowiska 
 
1. Obiekt jest ogólnodostępny.  
2. Z lodowiska należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.  
3. W przypadku organizowania imprez sportowych administrator zastrzega sobie prawo do 
zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.  
4. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu, który 
należy zachować do kontroli lub osoby uprawnione do bezpłatnych wejść.  
5. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na lodowisko.  
6. Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić 
taflę lodu.  
7. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 80 osób.  
8. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do 
zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń pracowników obsługi 
lodowiska.  
9. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami.  
10. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będących na 
łyżwach, dzieciom zaleca się stosowanie kasku ochronnego.  
11. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności 
podczas jazdy.  
12. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:  
a) używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów 
mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,  
b) siadania na bandach okalających lodowisko,  
c) rzucania śniegiem,  
d) jazdy z dziećmi na rękach,  
e) wnoszenia i spożywania napojów oraz jedzenia na tafli lodowiska,  
f) niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenia po tafli lodowiska,  



g) stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd, 
urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw.  
13. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i 
środków psychoaktywnych oraz przebywania osób po ich użyciu, a także zakaz palenia.  
14. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze 
lodowiska.  
15. Za rzeczy pozostawione na terenie lodowiska administrator nie ponosi 
odpowiedzialności.  
16. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych.  
17. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi 
lodowiska.  
18. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem 
łyżwiarstwa.  
19. Grupy zorganizowane powinny posiadać jednego opiekuna na 15 osób.  
20. Za bezpieczeństwo użytkowników korzystających z lodowiska w ramach zajęć 
wychowania fizycznego odpowiada opiekun grupy.  
21. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia lodowiska w przypadku 
niesprzyjających warunków atmosferycznych.  
22. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z 
lodowiska.  

§ 3. Postanowienia końcowe 
 
1. Korzystanie z lodowiska jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.  
2. Skargi i wnioski można składać w siedzibie administratora obiektu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CENTRUM PIKNIKOWEGO W POLKOWICACH 
 

Wyciąg z Uchwały Nr XXIII/256/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 26 listopada 2012 r. 
(wyciąg z załącznika nr 2 do ww. uchwały) 

 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 
1. Właścicielem Centrum Piknikowego położonego przy ul. 3-go Maja 50 w Polkowicach jest 
Gmina Polkowice.  
2. Kompleksem Centrum Piknikowego zarządza Administrator wybrany przez gminę.  
3. Infrastrukturę kompleksu Centrum Piknikowego w Polkowicach stanowią:  
a) scena,  
b) zaplecze dla artystów,  
c) strefa dla widowni siedzącej i stojącej,  
d) strefa dla gastronomii.  
4. Centrum Piknikowe jest obiektem zamkniętym i każdy wstęp, organizacja „Wydarzenia” 
sportowego, rekreacyjnego, kulturalnego wymaga zgody Administratora.  
5. Organizator „Wydarzenia” korzysta z obiektu Centrum Piknikowego na podstawie umowy 
najmu obiektu lub jego części i po wniesieniu opłat zgodnie z obowiązującym cennikiem.  
6. Organizator „Wydarzenia” może dokonać rezerwacji obiektu Centrum Piknikowego co 
najmniej na 7 dni roboczych przed planowaną datą organizacji „Wydarzenia”.  
7. W przypadku rezygnacji przez Organizatora z rezerwacji o której mowa w pkt 6. w terminie 
krótszym niż .4 dni robocze przed planowaną datą organizacji „Wydarzenia”, Administrator 
ma prawo obciążyć Organizatora pełnym kosztem wynajmu obiektu.  
 

§ 2. Zasady korzystania z Centrum Piknikowego w Polkowicach 
 
1. Na terenie obiektu zabrania się:  
a) wnoszenia materiałów i przedmiotów niebezpiecznych,  
b) korzystania z obiektu i jego urządzeń w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub w 
sposób stwarzający niebezpieczeństwo dla innych użytkowników,  
c) wstępu osób nietrzeźwych lub pod wpływem środków odurzających,  
d) spożywania napojów alkoholowych, z wyjątkiem zakupionych w miejscach wyznaczonych 
w czasie trwania imprez, mających charakter jednorazowy, organizowanych na podstawie 
odrębnych zezwoleń,  
e) powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody 
Administratora,  
f) wjazdu wszelkich pojazdów bez zgody Administratora (nie dotyczy rowerów),  
g) prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca,  
h) handlu i usług bez zezwolenia administratora terenu,  
i) umieszczania bez zgody Administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń,  
j) organizowania imprez bez zgody Administratora.  
2. Organizator „Wydarzenia” zobowiązany jest do:  
a) przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i przeciwpożarowych,  



b) zapoznania się z instrukcjami i regulaminami urządzeń znajdujących się na obiekcie i 
bezwzględnie ich przestrzegać,  
c) przestrzegania zakazów i nakazów określonych przepisami prawa,  
d) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt dostępu do toalet tj. (toalety 
przenośne),  
e) zapewnienia ochrony i zabezpieczenia „Wydarzenia” we własnym zakresie i na własny 
koszt w przypadku, gdy charakter lub specyfika Wydarzenia tego wymaga.,  
f) ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku 
organizowanym „Wydarzeniem” .  
 

§ 3. Postanowienia końcowe 
 
1. Wszelkie prace podejmowane na terenie Centrum Piknikowego związane z organizacją 
„Wydarzenia” mogą być prowadzone w uzgodnieniu z Administratorem.  
2. Organizator może zamówić usługi dodatkowe. W przypadku zamówienia usług 
dodatkowych, wymagana jest akceptacja dostawcy przez Administratora. Organizator 
zobowiązany jest do przekazania Administratorowi wszelkich danych kontaktowych 
podmiotów świadczących usługi dodatkowe.  
3. Organizator „Wydarzenia” może korzystać z wynajętej powierzchni Centrum Piknikowego, 
pod warunkiem nie naruszania praw innych Organizatorów oraz nie podejmowania żadnych 
działań mogących naruszyć dobre imię Gminy Polkowice.  


