
Szczegółowy Regulamin korzystania z lodowiska Szwajcarii Bałtowskiej 

w ramach zajęć i wydarzeń sportowych oraz współzawodnictwa 

sportowego 

 

 

 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin szczegółowy) stanowi uzupełnienie  

i uszczegółowienie REGULAMINU LODOWISKA Szwajcarii Bałtowskiej (dalej: 

Regulamin ogólny) podanego do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

https://www.szwajcariabaltowska.pl/lodowisko/  

2. Regulamin szczegółowy zostaje wprowadzony w związku i na podstawie 

przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2132) i obowiązuje także 

w przypadku zmiany/uchylenia w/w rozporządzenia jeżeli zmiana nie będzie 

dotyczyła zakresu objętego niniejszym Regulaminem. 

3. Regulamin szczegółowy obowiązuje od 4 grudnia 2020r. do odwołania. 

Odwołanie niniejszego Regulaminu nastąpi poprzez usunięcie go ze strony 

Organizatora oraz z terenu obiektu.  

4. Klientów zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu 

Ogólnego opisanego w pkt. 3 oraz Regulaminu szczegółowego (zwanych dalej 

łącznie Regulaminami) i stosowania się do poleceń obsługi lodowiska. 

5. Zakup biletu jest równoznaczny z oświadczeniem o zapoznaniu się z 

Regulaminami i przyjęcia ich postanowień do bezwzględnego stosowania. 

6. Lodowisko udostępnianie jest klientom wyłącznie w ramach prowadzonych 

zajęć i wydarzeń sportowych oraz współzawodnictwa sportowego.  

7. Lodowisko udostępniane będzie jedynie w godzinach – sesjach określonych w 

grafiku wejść zamieszczonym na stronie 

https://www.szwajcariabaltowska.pl/lodowisko/ 

8. W przerwach pomiędzy sesjami lodowisko i sprzęt sportowy będzie poddawany 

dezynfekcji. 

9. W razie naruszenia Regulaminu szczegółowego Organizator ma prawo usunąć 

korzystającego z terenu obiektu. 

https://www.szwajcariabaltowska.pl/lodowisko/
https://www.szwajcariabaltowska.pl/lodowisko/


10. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem szczegółowym porządkuje 

Regulamin ogólny obiektu. 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie  

 

1. Korzystający z obiektu (wchodząc i wychodząc) zobowiązani są do 

dezynfekowania dłoni, korzystając z ogólnodostępnego płynu do dezynfekcji. 

2. Korzystający z obiektu powinni starać się zachować dystans społeczny (co 

najmniej 1,5 m) od innych uczestników zajęć i wydarzeń sportowych oraz 

współzawodnictwa sportowego, odbywających na lodowisku. 

3. Zakaz korzystania z obiektu osób z objawami infekcji, w tym przede wszystkim 

infekcji dróg oddechowych (m.in. kaszel duszności). 

4. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. 

5. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba. 

6. Warunkiem korzystania z lodowiska jest posiadanie ważnego biletu wstępu. 

7. Na tafli lodowiska jednorazowo może przebywać grupa licząca maksymalnie 

100 osób. Zajęcia odbywają się bez udziału publiczności/ osób towarzyszących. 

8. Uczestnikami zajęć i wydarzeń sportowych oraz współzawodnictwa sportowego 

mogą być grupy sportowe oraz osoby indywidualne trenujące uprawiające 

zawodowo lub amatorsko jazdę na łyżwach.  

9. W czasie zajęć na lodzie nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. 

10. Opiekunowie dzieci nie mogą przebywać w bezpośredniej bliskości tafli 

lodowiska. 

11. Miejscem udostępnionym dla opiekunów dzieci jest namiot zabezpieczający 

lodowisko (poza bandami). Obowiązuje tam również konieczność zakrywania 

nosa i ust oraz zachowanie wymaganego dystansu społecznego. Maksymalną 

liczbę przebywających tam osób określono na 50. 

12.Czas pobytu w obiekcie należy ograniczyć do minimum - do niezbędnych 

czynności koniecznych do skorzystania z oferty lodowiska. 

 

 

Organizator Lodowiska 

DLF Invest Sp. z o.o. 


