
 Załącznik do Zarządzenia nr 8/2016 

 Dyrektora MOSiR w Łodzi  

 z dnia 12 lutego 2016r. 

        

REGULAMIN LODOWISKA „BOMBONIERKA” 

UL. STEFANOWSKIEGO 28 W ŁODZI 

 

Administratorem obiektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi 90-532, 

ul. ks. Skorupki 21 (zwany dalej Ośrodkiem). Ewentualne skargi, wnioski i uwagi dotyczące 

funkcjonowania obiektu należy zgłaszać do pracownika Lodowiska lub do Dyrekcji Ośrodka, 

tel (42) 636 85 17; e-mail: sekretariat@mosir.lodz.pl. 

 

1. Regulamin określa zasady wstępu, zachowania się i korzystania z Lodowiska. 

2. Korzystający z Lodowiska akceptują zapisy niniejszego regulaminu i zobowiązują się ich 

przestrzegać oraz wyrażają zgodę na ich stosowanie. Korzystający z Lodowiska winni 

bezwzględnie stosować się do uwag i zaleceń pracowników Lodowiska. 

3. Wstęp na Lodowisko jest odpłatny zgodnie ze stawkami wskazanymi w cenniku 

określonym w odpowiednim Zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi. 

4. Bilety wstępu na ślizgawki popularne sprzedawane są na daną godzinę ślizgawki (zgodnie z 

harmonogramem), najwcześniej na 30 minut przed jej rozpoczęciem. 

5. Lodowisko funkcjonuje w godzinach wskazanych na stronie internetowej Ośrodka 

i na terenie obiektu przy ul. Stefanowskiego 28 z tym zastrzeżeniem, że w trakcie trwania 

zaplanowanych zajęć grup zorganizowanych Lodowisko nie będzie dostępne dla innych 

użytkowników. 

6. Grupy zorganizowane korzystają z Lodowiska po wcześniejszej rezerwacji uzgodnionej 

z pracownikiem Lodowiska odpowiedzialnym za harmonogram Lodowiska. 

7. Na tafli Lodowiska mogą przebywać równocześnie, maksymalnie 350 osób. 

8. Wstęp i korzystanie z Lodowiska osoby małoletniej do lat 12 następuje wyłącznie pod 

opieką rodziców, pełnoletnich opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych bądź 

innych osób pełnoletnich upoważnionych przez ww. osoby. 

9. Korzystający z Lodowiska zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób, przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa oraz 

zachować szczególną ostrożność.  

10. Zabrania się przebywania na tafli lodowiska osób nieupoważnionych, w trakcie 

przeprowadzania przez obsługę obiektu, regeneracji tafli lodowej, szczególnie podczas 

wyjazdu rolby. 
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11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na Lodowisku bezwzględnie 

zabrania się: 

a) używania kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić 

zagrożenie dla uczestników korzystających z Lodowiska. Używanie 

ww. przedmiotów dozwolone jest jedynie w ramach zajęć grup zorganizowanych, 

prowadzonych pod okiem profesjonalnego trenera, podczas zajęć zamkniętych.  

b) siadania na bandach okalających taflę; 

c) jazdy z dziećmi na rękach; 

d) jazdy w kierunku przeciwnym niż wskazany; 

e) wnoszenia oraz spożywania na tafli napojów i jedzenia; 

f) poruszania się po tafli w obuwiu lub w łyżwach panczenowych; 

g) stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników m. in.: jazdy pod prąd, 

urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw; 

h) wprowadzania i wnoszenia zwierząt; 

i) wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;  

j) na terenie całego obiektu palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz 

innych środków odurzających; wnoszenia opakowań szklanych i innych 

przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników; 

k) poruszania się w łyżwach poza taflą i miejscami nie przykrytymi odpowiednią 

matą ochronną; 

l) rzucania przedmiotami, mogącymi stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób 

korzystających z Lodowiska; 

m) powodowania hałasu, zakłócania porządku i spokoju osób korzystających 

z Lodowiska, zanieczyszczania lub zaśmiecania terenu i propagowania haseł 

o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni 

na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itd.; 

n) używania ogólnodostępnych urządzeń w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem 

oraz ich niszczenia i uszkadzania; 

o) wnoszenia: broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, 

mogących stanowić zagrożenie dla mienia oraz życia i zdrowia ludzi. 

12. Na terenie Lodowiska zabrania się bez zgody administratora obiektu: 

a) organizacji wszelkiego typu imprez, w tym szczególnie imprez masowych 

w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. 2009 Nr 62 poz 504); 

b) prowadzenia handlu i usług; 



c) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń, reklam; 

d) używania sprzętu nagłaśniającego. 

13. Korzystający z Lodowiska odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach 

określonych w przepisach powszechnie obowiązujących. W przypadku osób małoletnich 

odpowiedzialność za wyrządzone szkody ponoszą ich prawni opiekunowie lub osoby 

sprawujące nadzór lub stałą pieczę nad małoletnim. 

14. Wszelkie wypadki, a w szczególności te wymagające udzielenia pierwszej pomocy 

przedmedycznej należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi Lodowiska lub opiekunowi 

grupy zorganizowanej. 

15. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) niewłaściwe zachowanie się korzystających z Lodowiska; 

b) rzeczy pozostawione, zagubione, skradzione; 

c) szkody na osobie, jak i mieniu wynikłe podczas korzystania z Lodowiska z przyczyn 

nieleżących po stronie Ośrodka. 

16. Na terenie Lodowiska oprócz niniejszego regulaminu obowiązują ograniczenia i zakazy 

mające zastosowanie do miejsc publicznych, ustanowione w przepisach 

powszechnie obowiązujących oraz w prawie miejscowym. 

17. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń elementów i urządzeń na terenie Obiektu każdy 

korzystający z Lodowiska jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o powyższym 

fakcie pracownika Lodowiska lub Dyrektora Ośrodka. 

18. Korzystający z Lodowiska, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu lub 

porządek publiczny może być usunięty z Lodowiska przez jego pracowników lub służby 

miejskie. Takiej osobie nie przysługuje zwrot kosztów biletu wstępu. 

19. Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze grzywny określonej w przepisach 

powszechnie obowiązujących. 

 

Telefony alarmowe: 

112  

997 Policja 

998 Straż Pożarna 

999 Pogotowie 

986 Straż Miejska 

 


