
 
 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LODOWISKA 

 
1. Sztuczne Lodowisko jest obiektem administrowanym przez Bielsko-Bialski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej ul. Marii Konopnickiej 5 – telefon 33/822-18-75, 
e-mail: sekretariat@bbosir.bielsko.pl 

2. Lodowisko jest otwarte codziennie w sezonie zimowym w godzinach od 800 do 2145. 
3. Zmiana jazdy trwa 45 minut zgodnie z wywieszonym harmonogramem. 
4. Do korzystania z lodowiska uprawnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu. 
5. Dzieci do lat 7 - na terenie Sztucznego Lodowiska mogą przebywać wyłącznie pod 

opieką osób dorosłych (zarówno dorośli jak i dzieci muszą mieć założone łyżwy). 
6. Korzystanie z szatni jest bezpłatne. Opłata za zgubienie kluczyka z ogólnodostępnych 

szafek wynosi 20,00 zł. 
7. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie lodowiska lub w szatni nie 

odpowiadamy. 
8. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się szczególną ostrożność podczas jazdy. 

Wyraźnie zaleca się jazdę w kasku. 
9. Punkt pierwszej pomocy znajduje się w pomieszczeniu obok toalet.  
10. Każdy wypadek, którego skutkiem są obrażenia ciała, osoba pokrzywdzona ma 

obowiązek niezwłocznie zgłosić pracownikowi obsługi lodowiska. Z tej czynności 
zostanie sporządzony protokół powypadkowy.  

11. Osoby korzystające z lodowiska obowiązane są ściśle stosować się do poleceń 
pracowników obsługi. 

12. Osoby niszczące urządzenia techniczne lodowiska ponoszą odpowiedzialność 
materialną za wyrządzone szkody.  

13. Ewentualne skargi i wnioski prosimy kierować na adres e-mail: 
sekretariat@bbosir.bielsko.pl 

14. Maksymalna liczba osób na tafli podczas tury wynosi 120 osób. 
15. BBOSiR zastrzega sobie możliwość rezerwacji tafli lodowiska wyłącznie pod potrzeby 

organizacji własnych wydarzeń. 
16. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą 

usuwane  z terenu lodowiska. 
 
Z A B R A N I A   S I Ę : 

17. Używanie telefonu komórkowego podczaj jazdy na łyżwach. 
18. Wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie całego obiektu. 
19. Siadania na bandach i barierach, przebywania w okolicach agregatów chłodniczych, 

świadomego niszczenia łyżwami tafli i innych urządzeń lodowiska. 
20. Wchodzenia w łyżwach do toalet. 
21. Palenia tytoniu oraz e-papierosów na terenie lodowiska. 
22. Zabrania się wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających. 
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