
Zarządzenie Nr 35/2021 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu 

 

z dnia 27 października  2021r. 

 

w sprawie wprowadzenia  Regulaminu Krytego lodowiska „HELENA” Miejskiego Ośrodka 

Sportu 

 i Rekreacji  w Elblągu  

 

Na podstawie § 11 ust. 2 i 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/218/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 

listopada 2015 r. w sprawie  połączenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Sportowo-

Biznesowe                w Elblągu  z jednostką budżetową pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji  w Elblągu          i ust. 1 Pełnomocnictwa Nr 91/2021 Prezydenta Miasta Elbląg z 

dnia 01 września 2021r.,  zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Wprowadza  się Regulamin Krytego lodowiska „HELENA” Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Elblągu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 2. 

Nadzór nad wykonaniem postanowień zawartych w Regulaminie powierza się Kierownikowi 

Kompleksu Obiektów Sportów Zimowych i Letnich. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 01 listopada 

2021r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik  

do Zarządzenia Nr 35./2021 Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Elblągu z dnia 27  października 2021r. 

w sprawie wprowadzenia  Regulaminu 

Krytego lodowiska „HELENA” Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

KRYTEGO LODOWISKA „HELENA” 

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU  

I REKREACJI  W ELBLĄGU 

 

 

 
 

 
Regulamin Krytego Lodowiska „HELENA” 



przy ul. Karowej 1 w Elblągu 

 

 

§ 1. 

Przepisy ogólne 

1. Kryte Lodowisko stanowi własność Gminy Miasto Elbląg. 

2. Zarządcą Krytego Lodowiska jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, ul. Karowa 1. 

3. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny i jest czynne zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 

administratora obiektu 

4. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa, porządku i higieny w krytym lodowisku. 

5. Uważa się, że każda osoba przebywająca w krytym lodowisku jest zapoznana z niniejszym 

Regulaminem. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające w obiekcie. 

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w krytym lodowisku oraz ich mieniu,  

w obiekcie są zainstalowane i pracują w sposób ciągły urządzenia do monitoringu. Urządzenia nie 

zostały zainstalowane w miejscach, w których naruszałyby dobra osobiste osób odwiedzających obiekt,  

tj. w przebieralniach, toaletach i salach prysznicowych. 

7. Osoby przebywające w krytym lodowisku wyrażają zgodę na: 

1) monitorowanie ich pobytu w obiekcie, 

2) wykorzystanie zapisów monitoringu w przypadku kwestii spornych np. dotyczących uregulowania 

opłat za korzystanie z usług oferowanych w krytym lodowisku lub zgodnego z Regulaminem 

zachowania się. 3)nagrywanie filmów i robienie zdjęć przez osoby przebywające w obiekcie dozwolone 

jest wyłącznie  

w celach prywatnych, bez możliwości ich publicznego rozpowszechniania. 

 

§ 2. 

Użytkownicy 

1. Użytkownikiem jest osoba, która posiada bilet wstępu lub karnet i przekroczyła bramki wejściowe na 

taflę lodowiska. 

2. Użytkownik zobowiązany jest do noszenia biletu wstępu lub karnetu przez cały czas pobytu na tafli 

lodowiska. 

3. Zakazuje się przekazywania dowodu wstępu osobom trzecim.. 

4. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń 

wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń pracowników obsługi lodowiska. 

5. Zabrania się wnoszenia na tafle lodowiska żywności oraz napojów. 

6. Podczas przerw na konserwację tafli lodowiska, wszyscy użytkownicy lodowiska zobowiązani są do  

opuszczenia tafli lodowej.  

7. Dzieci do 10 lat mogą korzystać z tafli lodowiska tylko pod opieką osoby dorosłej będących na 

łyżwach. Zaleca się używanie kasków ochronnych.  

8. 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 

9. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 300 osób. 

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



11.W przypadku przekroczenia dopuszczalnej frekwencji, pracownicy obsługi mogą nie wpuścić 

użytkownika na taflę lodowiska. 

12.Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska. 

13.Na terenie Krytego Lodowiska kategorycznie zabrania się: 

1) palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających. 

2) pozostawiania małych dzieci bez opieki 

3) wchodzenia na: balustrady, oraz inne urządzenia nie służące do tego celu 

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

stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska – z wyjątkiem zawodów sportowych 

oraz treningów specjalistycznych. 

5) siadania na bandach okalających lodowisko. 

6) stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska – jazdy pod prąd, urządzania 

wyścigów i innych niebezpiecznych zabaw. 

7) rzucania śniegiem. 

8) wprowadzania zwierząt. 

9) jazdy z dziećmi na rękach. 

10) chodzenia na łyżwach po holach i terenie okalającym lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami 

gumowymi. 

11) niszczenia sprzętu i urządzeń, wchodzenia na taflę lodowiska w obuwiu bez łyżew. 

 

 

§ 3 

Wytyczne dotyczące klientów 

Warunkiem udziału w zajęciach sportowych/ślizgawkach jest: 

1) obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren 

wydarzenia oraz opuszczając obiekt;  

2) obowiązkowe zakrywanie ust i nosa na terenie obiektu a także w kolejce oczekując na 

wejście na teren obiektu; 

3)  zachowanie bezpiecznego dystansu od innych klientów i pracowników obsługi lodowiska; 

4) zakrywanie usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania – jak 

najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk; 

5) ustawianie się we wszelkich kolejkach (np. do wejścia, wyjścia, toalet, szatni) z 

zachowaniem bezpiecznego dystansu. 

 

§ 4. 

Odpowiedzialność stron 

1. Za szkody, które powstały w wyniku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, zaleceń              

i instrukcji personelu lub przez nieodpowiednie korzystanie z urządzeń obiektu, kryte lodowisko nie 

ponosi odpowiedzialności. 

2. Kryte Lodowisko nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione              

w szafkach ubraniowych. 

3. Kryte Lodowisko nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie obuwia i odzieży wierzchniej 

należących do użytkowników. 



4. Kryte Lodowisko nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu przed 

obiektem. 

5. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu. 

6. Znalezione przedmioty należy bezzwłocznie oddać personelowi Krytego Lodowiska. Zatrzymanie 

przedmiotów znalezionych na terenie obiektu stanowi naruszenie prawa. 

7.Każdy użytkownik obiektu, który narusza postanowienia Regulaminu lub nie podporządkowuje się 

poleceniom personelu, może być z obiektu usunięty. 

 

§ 5. 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą               

w Elblągu przy ul. Karowej 1 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, można kontaktować się z inspektorem 

danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mosir.elblag.eu. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia ochrony bezpieczeństwa na 

terenie Krytego Lodowiska 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  art.6 ust.1 lit. e ogólnego 

rozporządzenia          o ochronie danych (RODO). 

5. Posiada Pani/Pan prawo do:  

1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

2) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

3) przenoszenia danych,  

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 


