
ZASADY KORZYSTANIA Z LODOWISKA I WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW W ZWIĄZKU Z COVID-19

1. W czasie stanu epidemii COVID-19 każda osoba korzystająca z lodowiska i wypożyczalni łyżew OSiR  jest zobowiązana 

do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania poza treścią „Regulaminu lodowiska na Rynku Wielkim w Zamościu” 

oraz „Regulaminu wypożyczalni łyżew”, także treści niniejszego dokumentu.

2. Każda osoba korzystająca z lodowiska/wypożyczalni łyżew ma obowiązek zachowania dystansu społecznego pomiędzy osobami 

(min. 1,5 m), w szczególności przy wejściu na teren lodowiska, w kolejce po bilety wstępu na ta�ę lodowiska, w kolejce 

do wypożyczenia łyżew, w wypożyczalni łyżew, przy wejściu na ta�ę/ wyjściu z ta�i lodowiska, a także podczas jazdy na ta�i 

lodowiska.

3. Każda osoba korzystająca z lodowiska/wypożyczalni łyżew jest zobowiązana do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając 

odpowiednio teren lodowiska i wypożyczalni łyżew.

4. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne dla osób korzystających z lodowiska/wypożyczalni łyżew w obszarze wejścia 

do miejsca zakupu biletów wstępu na lodowisko, miejsca wypożyczenia łyżew, miejsca ich zwrotu oraz przy wejściu na ta�ę 

lodowiska.

5. Każda osoba korzystająca z lodowiska/wypożyczalni łyżew jest zobowiązana posiadać zasłonięte usta i nos. Zasłanianie ust i nosa 

obowiązuje także podczas przebywania na ta�i lodowiska oraz jazdy na łyżwach.

6. Każda osoba korzystająca z lodowiska/wypożyczalni łyżew jest zobowiązana stosować rękawiczki ochronne na terenie lodowiska 

i wypożyczalni łyżew.

7. Każda osoba korzystająca z lodowiska/wypożyczalni łyżew jest zobowiązana przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania 

higienicznych środków ostrożności i zachowania maksymalnie możliwych odległości od siebie.

8. Przed rozpoczęciem jazdy na ta�i lodowiska, OSiR wery�kuje liczbę osób korzystających z lodowiska i omawia zasady 

bezpieczeństwa obowiązujące podczas przebywania na ta�i lodowiska i jazdy na łyżwach. 

9. Podczas przebywania na terenie lodowiska, w tym na ta�i lodowiska, osoby korzystające z lodowiska/wypożyczalni łyżew 

zobowiązane są stosować się do poleceń, komunikatów i wskazówek Instruktora/Trenera/Obsługi lodowiska.

10. Instruktor/Trener/Obsługa lodowiska mają prawo wyprosić osobę korzystającą z lodowiska/wypożyczalni łyżew, gdy ta swoim 

zachowaniem przeszkadza innym, nie stosuje się do poleceń, komunikatów i wskazówek Instruktora/Trenera/Obsługi lodowiska 

lub nie przestrzega zasad określonych w  regulaminach.

11. Osoby korzystające z lodowiska/wypożyczalni łyżew zobowiązane są do niezwłocznego opuszczenia obiektów po zakończonej 

jeździe i oddaniu łyżew, w celu uniknięcia gromadzenia się osób.

12. OSiR dokonuje bieżącej dezynfekcji powierzchni na obiekcie lodowiska i wypożyczalni łyżew, a także dezynfekcji łyżew. 

13. Zaleca się, aby osoby z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r.ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość) 

rozważyły decyzję o zaniechaniu korzystania z lodowiska do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.

14. Z lodowiska nie mogą korzystać osoby, które obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej, są objęte kwarantanną lub izolacją, 

miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.

15. Jeśli u osoby korzystającej z lodowiska wystąpią niepokojące objawy choroby podczas przebywania na terenie obiektów OSiR, 

osoba ta zostanie odsunięta i poproszona o jak najszybsze udanie się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu 

albo oddziału zakaźnego.

16. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że u takiej osoby zostanie wykryte podejrzenie zarażenia COVID-19, korzystanie z obiektów OSiR 

zostanie przerwane, zostanie przeprowadzona gruntowna dezynfekcja przestrzeni, w której przebywała ta osoba.

17. O wyżej wskazanym zdarzeniu zostanie niezwłocznie poinformowana Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 

w Zamościu.

18. Przy stanowisku do zakupu biletu wstępu/wypożyczenia łyżew może znajdować się tylko jedna osoba. Blat podlega dezynfekcji 

po każdym kliencie. 



REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW

1. Wypożyczalnia łyżew prowadzona jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu 

(adres: ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość).

2. Każda osoba korzystająca z wypożyczali łyżew jest zobowiązana do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu 

oraz przestrzegania postanowień w nim zawartych.

3. Wypożyczalnia łyżew jest czynna w godzinach pracy lodowiska, tj.:

 a. od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 21:00

 b. sobota, niedziela w godz. 8:00 – 21:00.

4. Wypożyczalnia łyżew posiada wyłącznie oznakowane łyżwy.

5. Przy wypożyczaniu łyżew oraz przy ich oddawaniu obowiązuje kolejka.

6. Wymiany łyżew dokonuje się poza kolejnością. 

7. Wypożyczenie łyżew następuje po okazaniu zakupionego wcześniej biletu wstępu na lodowisko.

8. Wypożyczenia łyżew dokonuje się na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego przy okazaniu ważnego dokumentu 

ze zdjęciem.

9. Nie honoruje się dokumentów osób, które nie są obecne podczas wypożyczania łyżew.

10. Łyżwy wypożycza się tylko na czas jednej sesji wg harmonogramu funkcjonowania lodowiska.

11. Przy wypożyczeniu łyżew należy uiścić opłatę za wypożyczenie łyżew zgodnie z aktualnym cennikiem umieszczonym 

w niniejszym regulaminie.

12. Po zakończeniu sesji i zejściu z lodowiska należy niezwłocznie oddać łyżwy do wypożyczalni, nie później jednak niż 10 minut 

po zakończeniu sesji. Po przekroczeniu tego czasu naliczana jest dodatkowa opłata za czas pełnej, kolejnej sesji.

13. Na łyżwach można się poruszać tylko na ta�i lodowiska oraz w miejscach do tego wyznaczonych gumową wykładziną.

14. Łyżwy oddaje się oczyszczone ze śniegu oraz z ułożonymi wkładkami w butach plastikowych.

15. Zabrania się przekazywania wypożyczonych łyżew innym osobom.

16. Osoba wypożyczająca łyżwy ponosi pełną odpowiedzialność �nansową do wysokości ceny zakupu łyżew w przypadku 

kradzieży, zgubienia lub zniszczenia wypożyczonych łyżew. 

17. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia i kontuzje spowodowane korzystaniem z łyżew.

18. Uwagi dotyczące działania wypożyczalni prosimy kierować do pracowników wypożyczalni OSiR.

Cennik wypożyczalni:

1. 6,00 zł/45 min – wypożyczenie łyżew
2. 4,00 zł/45 min – wypożyczenie kasku
3. 10,00 zł – ostrzenie łyżew
4. 60,00 zł – opłata za zniszczenie łyżew
5. 180,00 zł -  opłata za zgubienie, kradzież łyżew 

*Każdy wykorzystany paragon zostanie opieczętowany i nie można z niego skorzystać drugi raz.



REGULAMIN LODOWISKA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ZAMOŚCIU 
NA RYNKU WIELKIM W ZAMOŚCIU

1. Sztuczne lodowisko na zamojskim Rynku Wielkim czynne jest w okresie od grudnia do marca:
 a. od poniedziałku do piątku w godzinach: 16:00 - 21:00
 b. w soboty i niedziele w godzinach: 9:00 -21:00.
2. Każda osoba korzystająca z lodowiska jest zobowiązana do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz bezwzględnego przestrzegania postanowień 
w nich zawartych.
3. Codziennie w godzinach 14:00 - 15:00 obowiązuje przerwa w funkcjonowaniu lodowiska przeznaczona na czyszczenie ta�i lodowiska. W tym czasie obowiązuje bezwzględny 
zakaz przybywania na ta�i lodowiska.
4. Korzystanie z lodowiska jest odpłatne zgodnie z cennikiem umieszczonym pod treścią niniejszego regulaminu.
5. Wejścia na lodowisko odbywają się o pełnych godzinach.
6. Jednorazowo można opłacić tylko 45 minut jazdy. Nie ma możliwości wykorzystania niewykorzystanych minut jazdy. 
7. W celu skorzystania z kolejnych 45 minut jazdy należy zakupić kolejny bilet, okazać go przed bramką przed wejściem na lodowisko i ponownie wejść na lodowisko o pełnej 
godzinie.
8. Na ta�i lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby na łyżwach.
9. Maksymalna liczba osób korzystająca jednocześnie z lodowiska wynosi 50 osób.
10. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie lodowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
11. W trakcie korzystania z lodowiska należy bezwzględnie stosować się do poleceń i komunikatów obsługi lodowiska.
12. Obsługa lodowiska ma prawo wyprosić osoby korzystające z lodowiska, gdy te swoim zachowaniem przeszkadzają innym uczestnikom, nie stosują się do poleceń 
i komunikatów obsługi lodowiska lub nie przestrzegają zasad określonych w  regulaminie.
13. Zabrania się umieszczania reklam, ogłoszeń, napisów na obiekcie lodowiska bez uprzedniej zgody OSiR w Zamościu.
14. W obrębie terenu lodowiska zabrania się:
 a. wchodzenia na teren lodowiska bez zgody pracownika obsługi lub po godzinach otwarcia lodowiska;
 b. używania łyżew do jazdy szybkiej;
 c. jazdy z dziećmi na rękach, jazdy pod prąd, urządzania wyścigów i niebezpiecznych zabaw, biegania;
 d. niszczenia sprzętu i urządzeń;
 e. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych substancji odurzających, wchodzenia i przebywania na ta�i lodowiska w stanie nietrzeźwości, 
           odurzenia lub pod wpływem narkotyków;
 f. wnoszenia oraz spożywania jedzenia i napojów na ta�i lodowiska;
 g. wnoszenia, wrzucania jakichkolwiek przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla osób korzystających z lodowiska;
 h. palenia tytoniu, e-papierosów, siadania na bandzie lodowiska, rzucania śniegiem, stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska;
 i. prowadzenia handlu i akwizycji.
15. Na ta�ę można wchodzić i wychodzić z niej tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
16. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnie ostrożnej i bezpiecznej jazdy.
17. Każde zdarzenie wypadkowe powstałe na lodowisku należy niezwłocznie zgłosić obsłudze lodowiska.
18. Każda osoba korzystająca z lodowiska korzysta z niego dobrowolnie i jest świadoma niebezpieczeństwa oraz możliwości wystąpienia kontuzji i urazów podczas jazdy. Osoby 
korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawnianiem łyżwiarstwa. 
19. Zaleca się jazdę w kaskach ochronnych, nakolannikach i nałokietnikach.
20. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i urazy zaistniałe z winy osób korzystających z lodowiska, w szczególności wynikające z nieprzestrzegania przez nie zasad 
niniejszego regulaminu.
21. W celu wezwania pomocy medycznej należy zwrócić się do obsługi lodowiska.
22. OSiR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w obrębie i na terenie lodowiska. 
23. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody przez osobę korzystającą z lodowiska, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie z tego tytułu obciążona 
materialnie.
24. Obiekt lodowiska znajduje się pod nadzorem pracowników OSiR codziennie w godzinach od 7:00 do 22:00, a w pozostałych godzinach pod nadzorem Straży Miejskiej 
w Zamościu.
25. Obiekt lodowiska jest monitorowany pod nadzorem Straży Miejskiej w Zamościu.
26. Wszelkie zaistniałe problemy i uwagi należy zgłaszać do obsługi lodowiska.

Cennik biletów wstępu na lodowisko (45 minut zajęć):
1. Bilet normalny – 9,00 zł 
2. Bilet ulgowy – 7,00 zł
3. Bilet grupowy (grupa zorganizowana 15 osobowa) – 6, 00 zł
4. Z Kartą Dużej Rodziny – 6,00 zł
5. Z Zamojską Kartą Seniora – 7,20 zł

* Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży do lat 25, inwalidom, emerytom, rencistom oraz osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom (po okazaniu legitymacji).
* Dzieci do lat 3 – wejście bezpłatne.
* Każdy wykorzystany paragon zostanie opieczętowany i nie można z niego skorzystać drugi raz.


