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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.   

 
 

1. Lodowisko czynne jest w godzinach: 

Poniedziałek – Czwartek – 14.30 – 20.15 

Piątek – 14.30 – 21.45 

Sobota – Niedziela – 10.30 – 21.45 

Wstęp na lodowisko o godzinach (tury): 10.30, 12.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 

20.30 

Przerwa techniczna 13.30 – 14.30  

2. Do jednorazowego wejścia na lodowisko upoważnia bilet. Jego zakup równoznaczny 

jest z akceptacją regulaminu Lodowiska. Bilet wstępu upoważnia do korzystania z 

lodowiska w czasie wyznaczonym przez Zarządcę obiektu – 1 tura = 75 minut. 

3. Koniec każdej tury sygnalizowany jest trzykrotnym sygnałem dźwiękowym (gwizdek), 

po którym korzystający z lodowiska, zobowiązani są niezwłocznie opuścić tafle 

lodowiska. 

4. Bilety można kupić online na stronie www.gosirbochnia.pl - w dzień poprzedzający 

korzystanie z lodowiska lub w kasie lodowiska w dniu korzystania z lodowiska. 

5. Opłatę za korzystanie z lodowiska reguluje cennik lodowiska. 

6. Jednorazowo na tafli może przebywać max 100 osób. 

7. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub opiekunów 

na ich odpowiedzialność. Dzieciom do lat 12 zaleca się jazdę w kaskach oraz 

nakolannikach i nałokietnikach. 

8. W godzinach otwarcia lodowiska przewiduje się przerwy techniczne na czyszczenie 

lodu. Podczas pracy maszyny zabrania się wchodzenia na taflę lodowiska. Możliwość 

ponownego korzystania z tafli oznajmia pracownik obsługi lodowiska. 

9. Jazda na lodowisku odbywać się może tylko we wskazanym kierunku, zmiana kierunku 

jazdy następuje tylko na sygnał podany przez obsługę lodowiska (pojedynczy gwizdek). 

10. Na płycie lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność. 

11. Na tafli lodowiska mogą przebywać tylko osoby w łyżwach. 

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

przeznaczonych. 

13. Wszelkie zauważone uszkodzenia tafli lodu lub wyposażenia i zaistniałe wypadki lub 

nieprawidłowości należy natychmiast zgłosić pracownikom obsługi lodowiska. 

14. Obowiązkiem korzystających z lodowiska jest wykonywanie poleceń pracowników obsługi. 

15. Na lodowisku obowiązuje bezwzględny nakaz jazdy w rękawiczkach, dodatkowo 

zaleca się jazdę w kaskach. 

16. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z uprawianiem łyżwiarstwa, 

w związku z czym Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Bochnia sp. z o.o. nie ponosi 

http://www.gosirbochnia.pl/


odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z 

lodowiska – jako związanymi z ryzykiem sportowym. 

17. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracowników 

obsługi lodowiska. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w kasie biletowej. 

18. Za zagubione lub pozostawione bez opieki przedmioty (w tym wartościowe) na terenie 

lodowiska, przebieralni bądź parkingu zarządca nie ponosi odpowiedzialności. 

 

 

19. Podczas korzystania z lodowiska zabrania się: 

a. urządzania wyścigów i niebezpiecznych zabaw itp. 

b. jazdy na długich łyżwach (panczenach), 

c. jazdy z kijami hokejowymi, 

d. jazdy z plecakami, 

e. wnoszenia na tafle lodowiska puszek i butelek z napojami, 

f. rzucania śnieżkami lub jakimkolwiek innymi przedmiotami, 

g. siadania na bandach lodowiska, 

h. wprowadzania zwierząt, 

i. palenia tytoniu i używania otwartego ognia, 

j. niszczenia elementów wyposażenia lodowiska. 

 

20. Zabrania się korzystania z lodowiska osobom u których występują zewnętrzne 

oznaki agresywnego  zachowania. 

21. Na lodowisko zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie 

napojów alkoholowych lub środków odurzających. W uzasadnionych przypadkach 

egzekwowany będzie wymóg poddania się kontroli. Odmowa poddania się testowi 

skutkować będzie usunięciem z obiektu. 

22. Osoby zakłócające porządek i nie przestrzegające regulaminu będą usuwane z terenu 

lodowiska. 

23. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności bądź 

samopoczucia (trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, padaczkę, 

zaburzenia układu krążenia, zaburzenia neurologiczne, choroby zakaźne) winny 

korzystać z lodowiska stosownie do ich aktualnego stanu  zdrowia i ze szczególną 

ostrożnością. 

24. Osoby korzystające z lodowiska są zobligowane do zapoznania się z powyższym 

regulaminem  i przestrzegania jego zasad. 

25. Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z 

lodowiska, bez prawa do zwrotu poniesionych opłat., a także mogą być wobec nich 

zastosowane kary administracyjne i odpowiedzialność materialna. 

 

 


