
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/283/2013 

RADY MIASTA OLEŚNICY 

z dnia 29 października 2013 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z lodowiska na terenie Miasta Oleśnica.  

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się regulamin korzystania z lodowiska usytuowanego na terenie Miasta Oleśnica, 

stanowiący załącznik do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy: 

R. Zelinka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 listopada 2013 r.

Poz. 5721



Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/283/2013 

Rady Miasta Oleśnicy 

z dnia 29 października 2013 r. 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LODOWISKA NA TERENIE MIASTA OLEŚNICY  

 

§ 1. Korzystanie z lodowiska wymaga:  

1) stosowania przepisów regulaminu ogólnego danego obiektu , oznaczeń, znaków obowiązujących na danym 

obiekcie i terenie przyległym, ustalone przez jednostkę prowadzącą lodowisko;  

2) stosowania przepisów regulaminów lub instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń i atrakcji, 

ustalone przez jednostkę prowadzącą lodowisko;  

3) stosowania się do nakazów i sygnałów pracowników obsługi lodowiska. 

§ 2. 1. Zasady ogólne korzystania z lodowiska:  

1) na teren lodowiska zakazuje się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu,  

2) z lodowiska nie powinny korzystać osoby z przeciwskazaniami lekarskimi,  

3) na lodowisku obowiązuje zakaz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,  

4) dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie lodowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,  

5) grupowe zajęcia na lodowisku odbywają się według ustalonego z jednostką prowadzącą lodowisko, 

rozkładu zajęć,  

6) zajęcia na lodowisku mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów nauki jazdy na łyżwach. 

2.  Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu lodowiska.  

3.  Wszystkie osoby znajdujące się na terenie lodowiska są obowiązane podporządkować się nakazom 

pracowników obsługi. 

§ 3. Zasady wstępu na lodowisko oraz rozliczania pobytu na lodowisku określa jednostka organizacyjna 

prowadząca lodowisko.  

§ 4. W przypadku gdy maksymalna ilość osób korzystających z lodowiska jest przekroczona, wstęp na 

lodowisko może być czasowo ograniczony.  

§ 5. Użytkownicy będą wpuszczani na lodowisko nie później niż na 60 minut przed jego zamknięciem .  

§ 6. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników  

oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić personel obiektu.  

§ 7. Grupy zorganizowane obowiązują zapisy Regulaminu dla grup zorganizowanych opracowanego przez 

jednostkę organizacyjną prowadzącą lodowisko.  

§ 8. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie lodowiska zakazuje 

się:  

1) wchodzenia na taflę lodowiska podczas pracy maszyny czyszczącej lód,  

2) używania łyżew do jazdy szybkiej,  

3) siadania na bandach, rzucania śniegiem, śmiecenia oraz stwarzania sytuacji niebezpiecznych  

dla użytkowników lodowiska,  

4) przebywania w części ograniczonego ruchu wydzielonej barierami,  

5) jazdy z dziećmi na rękach,  

6) jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego,  

7) wykonywania skoków,  

8) chodzenia w łyżwach poza taflą lodowiska , po powierzchni nie wyłożonej gumowymi matami. 
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§ 9. Osobom korzystającym z lodowiska, szczególnie dzieciom, zaleca się jazdę w rękawiczkach, szaliku 

i nakryciu głowy, a także zaleca się jazdę w kaskach ochronnych.  

§ 10. Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby w łyżwach. Natomiast poza taflą lodu można 

przebywać w łyżwach wyłącznie na powierzchni wyłożonej gumowymi matami.  

§ 11. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym 

używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby 

nie stosujące się do przepisów regulaminów i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników będą usunięte 

z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.  

§ 12. Wszelka działalność zarobkowa na lodowisku – w tym miedzy innymi udzielanie prywatnej nauki 

jazdy na łyżwach , imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za wiedzą 

i zgodą jednostki organizacyjnej prowadzącą lodowisko.  

§ 13. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas 

jazdy, która winna się odbywać w jednym kierunku ustalonym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą 

lodowisko.  

§ 14. Jednostka organizacyjna prowadząca lodowisko nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe 

z braku umiejętności jazdy na łyżwach.  

§ 15. Uwagi i wnioski należy zgłaszać jednostce organizacyjnej prowadzącej lodowisko. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 5721


		2013-11-15T10:33:44+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




