
    
 

ZARZĄDZENIE  NR 8/2018 

 DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY 

W DZIELNICY WAWER 

z  dnia  17 maja 2018 r. 

w sprawie Regulaminu lodowiska Ośrodka Sportu i Rekreacjim.st. Warszawy  

w Dzielnicy Wawer 

 

 

                Na podstawie § 8 pkt 1 i pkt 6 Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy 

w Dzielnicy Wawer, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LXXXIII/2456/2010 Rady 

miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia jednostki 

budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w 

Dzielnicy Wawer  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010r. Nr 120, poz. 2600), zarządza się co 

następuje:   

 

§ 1. Wprowadza się Regulamin lodowiska Ośrodka Sportu i Rekreacjim.st. 

Warszawy w Dzielnicy Wawer, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.  

 

§  2.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN LODOWISKA Ośrodka Sportu i Rekreacjim.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer 

 

1. Lodowisko jest obiektem OSiR Warszawa Wawer. 

2. Lodowisko jest czynne w godzinach 9:00 -20:45. 

3. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet lub karnet 

wstępu, który należy zachować do kontroli przez osoby uprawnione. 

4. Bilet upoważnia do jednorazowej sesji wstępu na lodowisko. 

5. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osoby dorosłej. 

6. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego 

przeznaczonych. 

7.  Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy lodowiska muszą 

opuścić taflę lodu. 

8. Jednorazowo na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 70 osób, a w hali 

lodowiska do 100 osób. 

9. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do 

zaleceń wynikających z Regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych 

lodowiska. 

10. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w łyżwach. 

11. Dzieci do lat 13 obowiązkowo muszą posiadać kask, korzystając z lodowiska.  

12. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej 

ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku 

jazdy decyduje obsługa lodowiska. 

13. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez system nagłośnienia 

lodowiska. 

14. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się: 

 używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów 

mogących stanowić zagrożenie dla korzystających z lodowiska, 

 siadania na bandach okalających lodowisko oraz przeskakiwania przez bandy, 

 rzucania śniegiem, 

 jazdy z dziećmi na rękach, 

 wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na tafli lodowiska, 

 niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenia po tafli lodowiska, 

 stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd, 

urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw. 

 wprowadzania na teren lodowiska psów i innych zwierząt. 

15. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz: 

 wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających. 

 przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz innych środków 

odurzających, 

 palenia papierosów. 



 chodzenia w łyżwach po holach OSiR Wawer i terenie okalającym lodowisko poza 

wyłożonymi wykładzinami gumowymi. 

16. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać 

obsłudze lodowiska. 

17. Na terenie lodowiska funkcjonuje szatnia. Za wynajem szafki obowiązuje kaucja w 

wysokości 20 zł ( bezzwrotna w przypadku zgubienia kluczyka)  

18. Za rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki OSiR Wawer nie ponosi 

odpowiedzialności. 

19. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie 

zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie. 

20. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika 

obsługi lodowiska. 

21. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem 

łyżwiarstwa. 

22. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu zostaną usunięte z 

lodowiska bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas.  

23. W trakcie trwania zawodów lub imprez na terenie lodowiska za bezpieczeństwo na 

obiekcie odpowiada Organizator zawodów/ imprezy. 

24. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania do celów 

publicznych bez zgody administracji obiektu i osób fotografowanych/ filmowanych.  

25. Prowadzenie przez osoby fizyczne i prawne, jakiejkolwiek formy zorganizowanych 

zajęć na terenie lodowiska, wymaga pisemnej zgody administracji obiektu (uzyskanie 

zgody na wykupienie licencji). 

26. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje 

Dyrektor OSiR Wawer. 

 

Dyrektor OSiR Wawer 

 


