
RREEGGUULLAAMMIINN    LLOODDOOWWIISSKKAA  
 

1. Lodowisko jest obiektem rekreacyjnym Miasta Międzyrzec Podlaski administrowanym 

przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Międzyrzecu Podlaskim ul. Zarówie 86. 

2. Osoby przebywające na terenie lodowiska zobowiązane są do zapoznania się  

z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad oraz do bezwzględnego 

stosowania się do poleceń obsługi lodowiska. 

3. Zakup biletu wstępu oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu. 

4. Lodowisko czynne jest w godzinach: 

➢ w dni powszednie od 15.00 do 20.00 

➢ w soboty, niedziele i dni świąteczne od 10.00 do 20.00 

5. Osoby korzystające z lodowiska mogą wchodzić na taflę lodowiska wyłącznie przez 

bramkę wejściową, po wcześniejszym uiszczeniu opłaty. 

6. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na tafli lodowiska tylko pod opieką osoby 

pełnoletniej. Zaleca się aby dzieci posiadały kaski ochronne. 

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

podczas jazdy, która powinna odbywać się w tylko jednym kierunku np. prawym. 

8. Podczas korzystania z lodowiska zaleca się używanie rękawic. 

9. Ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa ponosi osoba 

korzystająca z lodowiska. 

10. Osobom korzystającym i przebywającym na terenie lodowiska  ZABRANIA SIĘ : 

• wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie 

wskazującym na spożycie alkoholu, 

• palenia tytoniu, zażywania środków odurzających oraz używania otwartego ognia,  

• siadania na bandach lodowiska oraz przechodzenia przez nie, 

• używania łyżew do jazdy szybkiej – panczenów, kijów hokejowych i krążków, 

• urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania 

i podcinania innych użytkowników lodowiska, wykonywania skoków, gwałtownego 

hamowania, 

• jazdy z dziećmi na rękach, 

• wnoszenia butelek i puszek z napojami oraz jedzenia na tafli lodowiska, 

• rzucania śnieżkami lub innymi przedmiotami, 

• wprowadzania zwierząt, 

• wchodzenia w butach na taflę lodowiska, za wyjątkiem pracowników obsługi 

lodowiska. 

   11.Osoby dopuszczające się niszczenia urządzeń lub sprzętu lodowiska ponoszą        

     odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

   12.Osoby naruszające ogólne zasady bezpieczeństwa, użytkowania oraz postanowienia       

        niniejszego regulaminu, będą wypraszane z terenu lodowiska, a osoby stale łamiące   

        regulamin nie będą wpuszczane na lodowisko. 

13. Wszelkie wypadki i urazy należy bezzwłocznie zgłaszać pracownikom obsługi.  

   14.MOSiR Międzyrzec Podlaski nie odpowiada za mienie użytkowników pozostawione na 

        terenie lodowiska i w szatni. 

   15.Lodowisko może być nieczynne z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych  

        np. dodatniej temperatury otoczenia, obfitych opadów deszczu, śniegu lub awarii  

        urządzeń lodowiska. 

16.Uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska może zgłaszać w siedzibie MOSiR           

     w Międzyrzecu Podlaskim w godzinach urzędowania tel. 698665432, email     

     mosir@miedzyrzec.pl 


