
 
 
 
 
 
 
 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZTUCZNEGO LODOWISKA  
PRZY BOISKU ORLIK’2012 W ŻMIGRODZIE UL. SIENKIEWICZA 6 

 
 

 
1. W sezonie zimowym 2021/2022 lodowisko czynne jest w następujących godzinach: 
 

 w dni powszednie 8.00   - 13.30 – szkoły z Gminy Żmigród, wstęp bezpłatny                                                                                                                
    13.30 - 15.00 - przerwa techniczna  
    15.00 - 21.00 – ogólnodostępne, wstęp płatny 

 soboty i niedziele  13.00 - 21.00 – ogólnodostępne, wstęp płatny 
17.00 - 17.30 - przerwa techniczna 

 ferie   10.00 - 21.00 z przerwą techniczną od 13:30 do 15:00 
 26 grudnia, 1 stycznia 17:00-21:00, 31 grudnia – 12:00-15:00 
 w przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych, zarządzający ma prawo do zmiany 

harmonogramu korzystania z lodowiska 
 w przypadku niekorzystnej temperatury lodowisko będzie nieczynne. 

 
2. W czasie ferii zimowych tj. 31.01.2021 rok – 13.02.2022 roku lodowisko będzie czynne według następującego harmonogramu: 

 
 31 styczeń-13 luty - wstęp wolny wyłącznie dla mieszkańców Gminy Żmigród w godz. 11.00-14.00 (14.00-15.00 przerwa 
techniczna), w godz. 15.00-21.00 płatne według cennika 
 05-06 luty - płatne według cennika w godz. 13.00-21.00 (16.30-17.00 przerwa techniczna) 
 07-11 luty - wstęp wolny wyłącznie dla mieszkańców Gminy Żmigród w godz. 11.00-14.00 (14.00-15.00 przerwa 
techniczna), w godz. 15.00-21.00 płatne według cennika 
 12-13 luty - płatne według cennika w godz. 13.00-21.00 (16.30-17.00 przerwa techniczna)  

 
3. Lodowisko jest otwarte w okresie od grudnia do marca, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez ZPK. Obiekt ma charakter 
ogólnodostępny. 
 
4. Podstawą wejścia na lodowisko jest ważny bilet, zakupiony w kasie lodowiska.  
 
5. Bilet należy zachować przez cały okres pobytu na lodowisku oraz okazać go pracownikowi przy wejściu na taflę lodu a także 
podczas kontroli. W przypadku utraty biletu lub nie okazania go podczas kontroli należy zapłacić karę równowartości 
całodniowego biletu na lodowisko. 
 
6. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.  
 
7. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo  maksymalnie 80 osób. Porządkowy ma prawo chwilowego wstrzymania 
wstępu na lodowisko, do momentu zwolnienia miejsca. 
 
8. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracowników obsługi lodowiska. 
 
9. W godzinach otwarcia lodowiska przewiduje się przerwy techniczne na czyszczenie lodu. Wejście na tafle lodowiska oznajmia 
pracownik obsługi lodowiska. 
 
10. Zabrania się wchodzenia na taflę lodowiska w czasie pracy - czyszczenie lodu.  
 
11.  Zabrania się wnoszenia na teren lodowiska napojów alkoholowych, środków odurzających, niebezpiecznych przedmiotów 
oraz środków chemicznych. 
 
12. Palenie tytoniu na terenie lodowiska jest zabronione. 
 
13. Obowiązuje zakaz wstępu na lodowisko osobom będącym pod wpływem alkoholu i środków odurzających. 
 
14. Osoby zakłócające porządek i nieprzestrzegające regulaminu będą usuwane z terenu lodowiska. 
 



15. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. 
 
16. Na tafli lodowiska obowiązuje jazda w wyznaczonym kierunku (w prawo). 
 
17. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska. 
 
18. Podczas korzystania z lodowiska zabrania się: 
 

 urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania, 
 jazdy z dziećmi na rękach, 
 jazdy na długich łyżwach (panczenach), jazdy z kijami hokejowymi, jazdy z plecakami, 
 wnoszenia na taflę lodowiska puszek i butelek z napojami, 
 rzucania śnieżkami lub jakimikolwiek przedmiotami, 
 siadania na bandach lodowiska, 
 

19. Korzystający z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa. 
 
20. Czas liczony jest od momentu wejścia na lodowisko. 
 
21. Z lodowiska można korzystać indywidualnie lub grupowo pod opieką osoby prowadzącej zajęcia. Na grupę zorganizowana 
liczącą 10 osób przypada jeden opiekun z prawem do bezpłatnego wstępu. 
 
22. Użytkownik lodowiska zobowiązany jest zapłacić karę za zgubienie lub zniszczenie łyżew – 150 zł.  
 
23. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona 
materialnie. 
 
24. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach, mających miejsce na lodowisku poinformować 
należy Policję. 
 
25. Zaleca się rękawiczki i czapkę podczas jazdy na łyżwach. Łyżwy zdawane są w stanie oczyszczonym. 
  
26. Użytkownicy lodowiska mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi. 
 
27. Za rzeczy pozostawione na terenie lodowiska ZPK nie ponosi odpowiedzialności. 
 
28. Użytkownicy mają obowiązek dostosować się do panujących obostrzeń epidemiologicznych związanych z Covid-19 tj. 
dezynfekcja rąk, noszenie maseczek ochronnych w pomieszczeniach, zachowanie dystansu społeczny 1,5 metra.  
 
28. Wypożyczenie łyżew wyłącznie za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości bądź kaucji zwrotnej  w wysokości 150 zł - na 
czas wypożyczenia łyżew. 
 
29. Korzystający z lodowiska kupując bilet wstępu akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz 
oświadcza, że zapoznał się klauzulami informacyjnymi RODO zawartymi na stronie  internetowej: www.zpk-zmigrod.eu  
Klauzula nr 1  https://www.zpk-zmigrod.eu/images/RODO/1_KLAUZULA_INFORMACYJNA_uslugi_platne_dorosle.pdf 
Klauzula nr 2 https://www.zpk-zmigrod.eu/images/RODO/2_KLAUZULA_INFORMACYJNA_uslugi_platne_dzieci.pdf 
 
30. Cennik korzystania ze sztucznego lodowiska przy boisku ORLIK’2012 w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza – sezon 2021/2022: 

 
 

Bilety           Osoby niepełnosprawne – wstęp wolny 

 -  ulgowy - 5 zł/1h   

 - normalny - 10 zł/1h       Żmigrodzka rodzina na 5+ - 50% 

 - wypożyczenie łyżew - 5 zł/1h 

 - dzieci do lat 5 - wstęp wolny 

           - ostrzenie łyżew - 10 zł/parę 
 
Karnet 5 wejść (na 1 h) 

- ulgowy 15 zł 

 - normalny 30 zł 


