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Regulamin korzystania z lodowiska Śremski Sport Sp. z o.o. 

(na okres pandemii COVID-19; obowiązuje od 4 grudnia 2020r. do odwołania) 

  

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Klientów zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu i stosowania się do 

poleceń obsługi lodowiska. Wejście na teren obiektu i korzystanie z jego urządzeń jest równoznaczne z 

akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu. 

2. Zarządcą obiektu jest Śremski Sport Sp. z o.o. w Śremie.   

3. Wymiary tafli lodowiska wynoszą 17,5 x 36 metrów, tj. 630m2. 

4. Lodowisko dostępne jest codziennie w godzinach 7:00 – 22:00 z wyszczególnionymi przerwami 

technicznymi: 11:00 – 11:30, 15:00 – 16:00, 19:00 – 19:30. Godziny otwarcia lodowiska mogą ulegać 

zmianom w wyjątkowych sytuacjach. 

5. Korzystający z obiektu (wchodząc i wychodząc) zobowiązani są do dezynfekowania dłoni, korzystając 

z ogólnodostępnego płynu do dezynfekcji oraz zasłaniania ust i nosa. 

6. W razie naruszenia powyższego regulaminu, zasad dystansu społecznego  oraz pozostałych obostrzeń 

związanych z pandemią COVID 19, a także innych ogólnych zasad korzystania z obiektu, pracownik 

Śremskiego Sportu ma prawo wyprosić korzystającego z terenu obiektu, bez obowiązku zwrotu dokonanej 

wpłaty za korzystanie. 

7. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny obiektu. 

  

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie: 

 

 w strefie: wejście/kasy/toalety: 

1. Zakaz korzystania z lodowiska osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg 

oddechowych, 

2. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa; 

3. Na terenie obiektu sportowego oraz lodowiska obowiązuje zachowanie dystansu społecznego,  

tj.: 1,5 - metrowej odległości pomiędzy odwiedzającymi, 

4. Bezpośrednio przed kasą, przy każdym stanowisku kasowym, może znajdować się jedna osoba, 

5. Uczestnicy mogą korzystać z ogólnodostępnych wieszaków szatniowych umieszczonych przy tafli 

lodowiska, Śremski Sport Sp. z o.o. nie odpowiada za rzeczy klientów pozostawione w tym miejscu, 

6. Uczestnicy mogą korzystać z toalet znajdujących się w budynku Obiektu Sportowego.  

7. Jedynym miejscem udostępnionym dla oczekujących (np. opiekunów dzieci),  jest miejsce przed 

bramką lodowiska, jednak Spółka z uwagi na COVID-19 nie rekomenduje gromadzenia się w tym 

miejscu. W strefie tej obowiązuje konieczność zakrywania nosa i ust oraz zachowanie wymaganego 

dystansu społecznego. Maksymalną liczbę przebywających tam osób określono na 6, 

 

 w strefie: tafla lodowiska/hala lodowiska 

1. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie ważnego biletu wstępu, 

2. Uczestnikami zajęć są grupy sportowe oraz osoby indywidualne. Korzystanie z lodowiska odbywa się 

zgodnie z wcześniej ustalonym grafikiem zajęć, 

3. W czasie zajęć na lodzie zaleca się noszenie maseczki ochronnej, 

4. Na tafli lodowiska oraz w strefie mieszczącej się za bramką lodowiska mogą przebywać jedynie 

uczestnicy zajęć, 

5. Pomoce do nauki jazdy: tzw. Pandy/Pingwiny wydaje obsługa lodowiska na wniosek uczestnika. 

Korzystający z niej nie może jej przekazywać innej osobie, 

6. Osoby postronne, np.: opiekunowie dzieci, którzy nie korzystają wraz z dziećmi z tafli lodowiska,  

zobowiązani są do pozostania w strefie przed bramką lodowiska, jednak nie w ilości większej niż 6 osób 

łącznie, przy zachowaniu dystansu min. 1,5m, 



7. Czas pobytu  w obiekcie należy ograniczyć do minimum; do niezbędnych czynności koniecznych  do 

skorzystania z oferty lodowiska. Przedłużanie pobytu w budynku nie jest możliwe. 

8. Kawa, herbata oraz inne napoje i żywność, dostępne są w kawiarence znajdującej się na 2 piętrze 

obiektu sportowego w godzinach pracy kawiarenki oraz w automacie znajdującym się na parterze 

budynku.  

Produkty te dostępne jedynie na wynos.  

9. W kawiarni obowiązują wszelkie zasady zachowania dystansu społecznego, obowiązek zakrywania ust 

i nosa oraz dezynfekcja. 

 

 

Czas korzystania z lodowiska: 

Przebywania na terenie tafli lodowiska bez limitu czasowego, jednak nie dłużej niż od przerwy technicznej do przerwy 

technicznej. 

 

 

Czas korzystania z wypożyczonego sprzętu: 

Łyżwy wypożyczane są odpłatnie. Czas korzystania z łyżew bez limitu czasowego, jednak nie dłużej niż od przerwy 

technicznej do przerwy technicznej. 

 

 

Odpłatność za korzystanie z lodowiska 

1. Zakup biletu upoważnia do korzystania z lodowiska do następnej przerwy technicznej. 

2. Dokumenty uprawniające do skorzystania ze zniżki należy okazać przed zakupem biletu. Dzieci do lat 4 

zwolnione są z opłaty. 

3. W przypadku grup zorganizowanych zaleca się informowanie kasy lub biura obiektu. Jako grupa rozumiane 

jest 10 osób + opiekun. Opiekun jest zwolniony z opłaty za bilet wstępu. 

4. Łyżwy wypożyczane będą tylko na poprawnie wypełniony wniosek wypożyczającego. Wnioski dostępne będą 

w kasie lodowiska. Opłata za wypożyczenie zgodna z aktualnym cennikiem. 

5. Ostrzenie łyżew odbywa się w ciągu 24 godzin od pozostawienia ich w kasie obiektu. Opłata zaostrzenie 

zgodna z cennikiem. 

6. Za pobyt krótszy niż przewidywany opłata nie jest zwracana. 

 

 

Pozostałe zasady korzystania z lodowiska 

1. Dzieci poniżej 12 roku życia muszą pozostać pod opieką osoby pełnoletniej. 

2. Po zakupie biletu należy udać się do namiotu lodowiska i tam przebrać obuwie. 

3. Każdy korzystający z lodowiska jeździ na własną odpowiedzialność zdrowotną. 

4. Każdy korzystający z lodowiska jest obowiązany we własnym zakresie zapoznać się z podstawowymi 

zasadami bezpieczeństwa jazdy na łyżwach (styl jazdy, zachowania na lodzie, bezpieczne manewry 

hamowania oraz odpowiednie ćwiczenia rozgrzewające i rozciągające). 

5. W celu bezpieczeństwa zaleca się korzystanie z rękawiczek oraz ochraniaczy (kaski, nakolanniki) zwłaszcza 

dla dzieci poniżej 12 roku życia. 

6. Komunikat obsługi lodowiska odnośnie przerwy technicznej jest jednoznaczny z obowiązkiem opuszczenia 

namiotu lodowiska. Komunikat pojawia się od 10 do 15 minut przed rozpoczęciem przerwy technicznej. Po 

jego ogłoszeniu należy zejść z tafli i jeszcze przed rozpoczęciem przerwy technicznej opuścić namiot. 

7. Na tafli lodowiska: 

o Dozwolone jest przebywanie wyłącznie w łyżwach figurowych i hokejowych lub płozach, 

o Dozwolona jest jazda w przeciwnym kierunku, jeżeli nie będzie to groziło zderzeniem się z pozostałymi 

osobami na tafli, 

o Zabrania się jazdy w łyżwach długich (panczenach), 

o Zabrania się jazdy z przedmiotami stanowiącymi zagrożenie dla pozostałych osób, 

o Zabrania się jazdy z dzieckiem na rękach, na barana, itp. 

o Zabrania się urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, podcinania, wykonywania niebezpiecznych 

akrobacji oraz gwałtownych hamowań, 

o Po zakończeniu pobytu na lodowisku należy oczyścić łyżwy dostępnymi na miejscu szczotkami oraz 

zwrócić wydane paski wraz z wypożyczonym sprzętem do kasy lodowiska. 

 



Ponadto, w strefie kas, wejścia i tafli lodowiska obowiązuje zakaz:  

o Zażywania używek, środków odurzających i palenia tytoniu.  

o Wprowadzania zwierząt.  

o Używania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem lodowiska.  

o Wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów 

mogących stwarzać zagrożenie dla użytkowników.  

o Wychodzenia poza namiot lodowiska z założonymi łyżwami.  

o Niszczenia band, ławek, wieszaków i innych sprzętów oraz zaśmiecania i brudzenia.  

o Stwarzania wszelkich sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia osób korzystających z lodowiska.  

o Przechodzenia nad bandami i przeciskania się przez bramkę lodowiska 

 

 

Odpowiedzialność i kary 

 

1. Śremski Sport Sp z. o. o. nie odpowiada za uszkodzony prywatny sprzęt osób korzystających z lodowiska 

oraz za pozostawione rzeczy osobiste. Zagubione rzeczy w razie odnalezienia przez personel będą do 

odebrania w kasie lodowiska. Zaleca się pozostawienie wartościowych rzeczy w kasie lodowiska w celu 

zmniejszenia ryzyka zagubienia. 

2. O zagubionych rzeczach należy poinformować obsługę lodowiska. 

3. Rzeczy odnalezione należy odnieść do obsługi lodowiska. 

4. Wszelkie koszty za niezgłoszone uszkodzenia wypożyczonego sprzętu ponosi ostatni użytkownik. 

5. Koszt zniszczonego sprzętu będzie wynosił 100% jego wartości. 

6. Śremski Sport Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w skutek złego użytkowania 

sprzęty, zdarzenia losowe oraz sytuacje zaistniałe od czynników od niego niezależnych. 

7. W celu uzyskania pierwszej pomocy należy zgłosić się do obsługi lodowiska wszelkich aktach wandalizmu 

oraz niebezpiecznych zdarzeniach należy zawiadomić obsługę lodowiska. Osoba odpowiedzialna za 

wyrządzenie szkody lub jej prawny opiekun (w przypadku osób nieletnich) poniesie materialne konsekwencje. 

8. Obiekt oraz namiot lodowiska są monitorowane. 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

 

1. Administratorem danych jest Śremski Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ul. Staszica 1a  

nr tel. 61 222 86 81. 

2. Celem pozyskania danych jest możliwość wypożyczenia sprzętu i ewentualnie egzekwowanie opłat za jego 

zniszczenie, uszkodzenie. 

3. Dane będą przechowywane do momentu oddania wypożyczonego sprzętu przez Śremski Sport Sp. z o.o. 

4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jej danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

5. Brak akceptacji na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wypożyczenia. 

 

 
Podstawa prawna 

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii http://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/673  

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii http://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/674 

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. 

U. poz. 964, 966, 991 i 1006); 

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemiihttps://www.gov.pl/web/sport/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-12-czerwca-2020-r 

-Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz. U. poz.1066) 
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