
REGULAMIN 

  LODOWISKA POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU W BEŁCHATOWIE 

 

 

§1 Zasady ogólne: 

1) zarządcą lodowiska jest Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie; 

2) każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z niniejszym regulaminem  

i przestrzegania jego zasad; 

3) lodowisko jest czynne wg zamieszczonego harmonogramu wejść; 

4) w przypadku wynajmu toru curlingowego ostatnia godzina najmu trwa od 21:00 do 21:50; 

5) za korzystanie z lodowiska pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem; 

6) w przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych zarządzający ma prawo 

do zmian harmonogramu korzystania z lodowiska; 

7) korzystający z lodowiska ponoszą osobiste ryzyko związane z amatorskim uprawianiem 

łyżwiarstwa.  

 

§2 Zasady korzystania: 

1) na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo do 150 osób, wyłącznie w butach z łyżwami; 

2) korzystanie z lodowiska przez dzieci do lat 7 odbywa się wyłącznie w obecności i pod nadzorem 

pełnoletniego opiekuna (wyposażonego w łyżwy). Ze względów bezpieczeństwa na lodowisku 

zaleca się jazdę w kaskach, nakolannikach, nałokietnikach i w rękawiczkach; 

3) dla dzieci w wieku 8 – 13 lat dopuszcza się możliwość korzystania z lodowiska bez opieki, pod 

warunkiem obowiązku jazdy w kasku ochronnym; 

4) korzystający z lodowiska zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, 

która winna odbywać się w jednym kierunku. Zmiana kierunku jazdy jest zarządzana przez obsługę 

lodowiska specjalnym komunikatem; 

5) wejście na lodowisko odbywa się na podstawie ważnego biletu wstępu lub karnetu. Użytkownik 

ponosi również koszty wypożyczenia sprzętu. Bilet wstępu należy zachować do kontroli przez cały 

czas korzystania z tafli lodowiska; 

6) widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych; 

7) podczas przebywania na lodowisku zabrania się:  

▪ urządzania wyścigów,  

▪ niebezpiecznych zabaw,  

▪ jazdy w przeciwnym kierunku do wyznaczonego,  

▪ wykonywania skoków,  

▪ potrącania i podcinania,  

▪ jazdy na długich łyżwach (panczenach) i jazdy z kijami hokejowymi,  

▪ jazdy z dziećmi na rękach,  

▪ chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu,  

▪ wnoszenia na taflę lodowiska i spożywania napojów i jedzenia,  



▪ siadania na bandach lodowiska i przechodzenia przez bandy,  

▪ używania otwartego ognia,   

▪ wprowadzania zwierząt,  

▪ zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich, nawoływaniu 

do waśni religijnych, narodowościowych, społecznych itp., 

▪ chodzenia wokół band lodowiska bez zezwolenia obsługi; 

 

§1 Postanowienia końcowe: 

1) osoby łamiące zasady regulaminu będą wypraszane z lodowiska; 

2) w celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska; 

3) wszystkich użytkowników obowiązuje zachowanie zgodne z niniejszym  regulaminem; 

4) skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor PCS w Bełchatowie w formie pisemnej lub mailowej na adres: 

info@pcs-belchatow.pl; 

5) zasady korzystania z obiektu nieujęte w niniejszym regulaminie są zawarte w zarządzeniu Dyrektora 

PCS w Bełchatowie i podanie do publicznej wiadomości w formie informacji na tablicy ogłoszeń na 

terenie lodowiska. 
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