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GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI BOCHNIA 

SP. Z O.O. 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LODOWISKA W PROSZÓWKACH 

GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI BOCHNIA SP. Z O.O.  

W CZASIE EPIDEMII SARS COV-2 

 

1.W ramach działań zapobiegawczych i profilaktycznych- w trosce o zdrowie klientów w 

związku z zagrożeniem wywołanym SARS COV-2 (Covid-19) wprowadza się do odwołania 

Regulamin KORZYSTANIA Z LODOWISKA w Proszówkach Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji Bochnia Sp. z o.o., który obowiązuje wszystkich użytkowników obiektu. 

2. Przed wejściem na teren lodowiska należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz 

obowiązującym regulaminem korzystania z lodowiska. 

3. Wejście na teren lodowiska jest dopuszczalne wyłącznie po zakupie biletu wstępu, który jest 

potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją zapisów zawartych w regulaminach obiektu.  

4. Zabrania się korzystania z lodowiska osobom z potwierdzoną infekcją COVID-19, 

przebywającym na kwarantannie, a także z objawami jakiejkolwiek innej ostrej infekcji w 

szczególności infekcji dróg oddechowych oraz gorączki. 

5. Lodowisko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bochnia Sp. z o.o.  czynne jest od 

poniedziałku do czwartku od 14.30 do 20.15, w piątek od 14.30 do 21.45, w sobotę i niedzielę 

w godzinach od 10:30- 21:45. Na terenie lodowiska zgodnie z obowiązującymi limitami osób 

w czasie trwania pandemii SARS COV-2 mogą przebywać nie więcej niż 53 osoby. Do limitu 

nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych. 

6. Maksymalna liczba osób przebywająca na terenie lodowiska w  Proszówkach Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji Bochnia Sp. z o.o. wynosi 100. 

7. W czasie trwania epidemii SARS COV-2 ustala się następujące godziny rozpoczęcia 

udostępniania  lodowiska. 

I tura od godziny 10.30 – 11.45 

II tura od godziny 12.00 – 13.15 

Przerwa techniczna 13.30 – 14.30 

III tura od godziny 14:30- 15:45 



IV tura od godziny 16.00 - 17:15 

V tura od godziny 17.30 – 18.45 

VI tura od godziny 19.00 – 20.15 

VII tura od godziny 20.30 – 21.45 

8. Zakup biletów na poszczególne tury korzystania lodowiska obywa się online lub w kasie 

lodowiska. O możliwości wejścia na teren lodowiska zgodnie z obowiązującymi limitami osób 

w czasie trwania pandemii SARS COV-2 decyduje kolejność zakupu biletu. 

9. Szczegółowe zasady korzystania  z lodowiska w Proszówkach  oraz możliwości zakupu 

biletu  zawarto na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bochnia Sp. z 

o.o.   

10. Każda osoba zobowiązana jest do przybycia na lodowisko 15 min przed rozpoczęciem 

korzystania z lodowiska w celu przygotowania się do wejścia (ewentualne wypożyczenie 

łyżew, przebranie się) z zachowaniem zasad epidemicznych. 

11. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity nakaz zakrywania ust i nosa oraz zasada 

zachowania dystansu społecznego i utrzymywanie minimalnej odległości od innych osób 

wynoszącym 1,5 m. 

12. Klienci zobowiązani są do zachowania odpowiedniego dystansu w kolejce do wypożyczalni 

i do kasy. 

13. Na tafli lodowiska obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego – 1,5 m. Na terenie 

całego obiektu obowiązuje zakaz gromadzenia się. Wszyscy użytkownicy lodowiska są 

zobowiązani do opuszczenia obiektu po zakończeniu korzystania z usług.  

14. Wszystkich użytkowników obiektu  zobowiązuje się do przestrzegania  ogólnie przyjętych 

zasad przestrzegania higieny zapobiegających rozprzestrzenianie się wirusa SARS COV-2: 

mycie i dezynfekcja rąk, zachowanie zalecanej odległości od innych klientów, kichanie i kaszel 

w zgięcie łokcia. 

15. Pozostałe zasady określa regulamin ogólny obiektu lodowiska.  

16. Użytkownicy nie przestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, 

wytycznych GIS, zostaną poproszeni o natychmiastowe opuszczenie obiektu sportowego. 

 


