
REGULAMIN LODOWISKA W GDYNI  

§ 1 
1. Administratorem Lodowiska otwartego położonego w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 

(zwanego dalej Lodowiskiem lub Obiektem) jest Gdyńskie Centrum Sportu jednostka 
budżetowa Gminy Miasta Gdynia.  

2. W imieniu Administratora czynności zarządcze wykonuje Dyrektor GCS.  

§ 2 
1. Lodowisko funkcjonuje w okresie od dnia 2 listopada do dnia 31 marca roku następnego, chyba, 

że Administrator Lodowiska postanowi inaczej.  
2. Dostęp do Lodowiska może być czasowo ograniczony w przypadku konieczności dokonania 

napraw, remontów, konserwacji lub zmiany przeznaczenia Obiektu. 

§ 3 
1. Lodowisko jest obiektem, na którym mogą być organizowane imprezy artystyczne, 

rozrywkowe i sportowe , każdorazowo wyłącznie za zgodą Administratora.  
2. Szczegółowe zasady zachowania się i dostępności Lodowiska dla publiczności w czasie imprez, 

o których mowa w ust. 1 każdorazowo określa regulamin imprezy tworzony przez organizatora 
imprezy, którego treść nie może naruszać zapisów niniejszego regulaminu. Regulamin Imprezy 
jest przedstawiany do wglądu Administratorowi obiektu.  
W czasie trwania imprezy uczestnik imprezy zobowiązany jest poddać się rygorom i regulacjom 
wynikającym z regulaminu imprezy organizatora. 

3. Wszystkie osoby wchodzące na Lodowisko uznają prawo organizatora imprezy do dokonania 
przeszukania zawartości rzeczy lub bagażu w sposób nie naruszający godności osób i uznają 
prawo do odmowy wstępu lub usunięcia z terenu każdej osoby odmawiającej poddania się tym 
czynnościom. 

§ 4 
1. Lodowisko jest udostępniane zgodnie z porządkiem wskazanym w grafiku. 
2. Grafik sporządzany jest przez Administratora Obiektu. 
3. Zajęcia zorganizowane, w tym treningowe oraz lekcje w ramach wychowania fizycznego 

prowadzone przez szkoły odbywają się na Lodowisku wyłącznie na podstawie grafiku, o 
którym mowa w ust. 1-2. 

§ 5 
1. Odpłatność za korzystanie z Lodowiska oraz udostępnianie organizatorom imprez odbywa się 

zgodnie z obowiązującym cennikiem. 
2. Cennik ustalany jest przez Prezydenta Miasta Gdyni. 



§ 6 
 Ustala się następujące zasady korzystania z lodowiska: 

1) Na taflę lodowiska można wchodzić lub wychodzić wyłącznie w miejscach do tego 
przeznaczonych; 

2) Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 100 osób; 
3) Użytkownicy zobowiązani są do opuszczenia tafli lodowiska w trakcie jej konserwacji; 
4) Uprawnieni do wejścia na taflę lodowiska są: 

a) osoby posiadające ważną „wejściówkę” w postaci biletu/paragonu lub karnetu; 
b) podmioty posiadające obowiązujące umowy/ustalenia z Administratorem Obiektu. 

5) Administrator zastrzega sobie prawo kontroli osób w zakresie posiadania przez nich 
uprawnienia, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszego regulaminu; 

6) Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby ubrane w buty z łyżwami, 
przeznaczonymi do jazdy na lodzie; 

7) Osoby małoletnie mogą przebywać na tafli lodowiska wyłącznie pod opieką osoby dorosłej; 
8) Zaleca się wszystkim osobom korzystającym z lodowiska, w szczególności małoletnim do 7 

roku życia, posiadanie kasków ochronnych i rękawiczek; 
9) Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności 

podczas jazdy, która winna odbywa się w jednym kierunku, o kierunku jazdy decyduje 
Administrator; 

10) Widzowie mogą przebywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na trybunach. 

§ 7 
1. Przy terenie Lodowiska czynna jest: 

1)  wypożyczalnia łyżew i kasków ochronnych; 
2)  punkt ostrzenia łyżew; 

2. Punkty, o których mowa w ust. 1 działają na zasadach oddzielnie ustalonych, nie naruszających 
treści zapisów niniejszego regulaminu. 

3. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje radiowe, 
telewizyjne, internetowe, nagrania radiowe i telewizyjne, profesjonalne filmowanie i 
wykonywanie zdjęć na Lodowisku może odbywać się tylko za zgodą Administratora i na 
zasadach z nim ustalonych odrębnie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.  

§ 8 
Na terenie Lodowiska obowiązują wynikające z niniejszego regulaminu oraz przepisów odrębnych, 
zakazy. Zabrania się m.in.: 

1) przebywania i korzystania z Lodowiska poza godzinami otwarcia oraz w trakcie przerw 
technicznych; 



2) używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów i krążków hokejowych oraz wnoszenia innych 
przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych użytkowników lodowiska – za 
wyjątkiem zawodów sportowych i treningów specjalistycznych; 

3) stwarzania sytuacji niebezpiecznych poprzez urządzanie wyścigów, jazdę niezgodną z 
wyznaczonym kierunkiem (pod prąd), gwałtownych zmian kierunków jazdy i innych zabaw 
lub zachowania stwarzającego zagrożenie dla użytkowników lodowiska; 

4) jazdy z dziećmi na rękach i podnoszenia innych osób w czasie jazdy na łyżwach; 
5) trzymania się za ręce podczas jazdy (węże, korowody); 
6) siadania na bandach lodowiska oraz przechodzenia przez nie; 
7) rzucania śniegiem; 
8) wchodzenia w butach bez łyżew na taflę lodowiska; 
9) poruszania się w łyżwach po terenie okalającym taflę lodowiska poza służącymi do tego 

celu wyłożonymi wykładzinami gumowymi; 
10) wnoszenia i spożywania pożywienia i napojów na tafli lodowiska; 
11) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków lub innych podobnie 

działających środków odurzających oraz przebywania na terenie Lodowiska osobom 
będącym pod ich wpływem; 

12) palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia; 
13) wprowadzania i użytkowania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem lodowiska; 
14) wnoszenia na teren lodowiska przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu lub spokojowi 

a także mogących być wykorzystanymi w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób 
przebywających w obiekcie, w tym w szczególności : 

 broni, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, innych 
niebezpiecznych przedmiotów, narzędzi i materiałów; 

 butelek szklanych, kijów, kamieni itp. 
15) wprowadzania zwierząt; 
16) zakłócenia porządku, używania słów uznawanych za powszechnie obraźliwie, w tym 

wulgarnych; 
17) zaśmiecania obiektu; 
18) naruszania nietykalności ciała członków służby porządkowej lub służby informacyjnej; 
19) głoszenia i wywieszania haseł, symboli, pieśni o treściach wulgarnych, obraźliwych lub 

rasistowskich, komunistycznych; 
20) podczas imprez, używania elementów ubioru zakrywających wizerunek twarzy 

uniemożliwiający identyfikację osób; 
21) zachowywania się w jakikolwiek inny sposób naruszający obowiązujące przepisy.  

 



§ 9 
1. Osoby przebywające na terenie Lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania 

regulaminu, przepisów ppoż. i bhp oraz do stosowania się do poleceń obsługi. 
2. Wszelkie zauważone uszkodzenia (m.in.: tafli lodu, wyposażenia), wypadki lub 

nieprawidłowości należy natychmiast zgłosić obsłudze Lodowiska. 
3. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na 

Lodowisku należy natychmiast powiadomić obsługę Lodowiska oraz stosowne służby (numer 
alarmowy Policja, Straż Pożarna, Pogotowie ratunkowe – 112). 

4. W celu uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika obsługi Lodowiska, przy czym 
korzystający z lodowiska przyjmują do wiadomości, iż pracownicy Administratora nie są 
ratownikami medycznymi i nie będą wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do 
Gminy Miasta Gdyni oraz Administratora Lodowiska.  

§ 10 
1. Sprzedaż alkoholu podczas imprez jest dopuszczalna wyłącznie w przypadkach i na zasadach 

określonych przez Administratora i tylko przez podmioty posiadające wymagane odpowiednimi 
przepisami zezwolenie.  

2. Zakazana jest sprzedaż i spożywanie alkoholu napojów alkoholowych w twardych 
opakowaniach, w szczególności wykonanych ze szkła, metalu lub tworzyw sztucznych, które 
wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzkiego. 

§ 11 
 Korzystanie z Lodowiska odbywa się pod nadzorem właściwych osób wyznaczonych przez 

Administratora. 
 Osoby korzystające z Lodowiska w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, na żądanie 

obsługi Lodowiska zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z 
regulaminem bądź bezzwłocznego opuszczenia terenu Obiektu. 

 Administrator Lodowiska nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 
obiektu. 

§ 12 
Administrator Lodowiska zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na 
Obiekcie szkody powstałe w trakcie jego udostępnienia zarówno na potrzeby imprezy, jak i podczas 
innych zajęć. 

§ 13 
Administrator Obiektu lub organizator imprezy, w trosce o bezpieczeństwo uczestników imprezy 
ma prawo dokonać zmiany zasad dostępności Lodowiska przy zachowaniu obowiązku 



poinformowania osób w ogólnie przyjęty sposób, w tym za pomocą tablic ogłoszeniowych, przez 
media, Internet, itp. 

§ 14 
Każdy korzystający z lodowiska zobowiązany jest do zapoznania się z powyższym regulaminem i 
przestrzeganiem jego zasad. 

§ 15 
Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu przez administratora Lodowiska i wchodzi w życie od dnia 
30 listopada 2022 r.  
 


