
REGULAMIN LODOWISKA  2019 - Aquapark Radom 

 

    

1. Lodowisko mieszczące się przy ul. Chrobrego 3 w Radomiu jest własnością Poland Business Park XXI Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zajęcza 2B. 

2. Regulamin Lodowiska obowiązuje wszystkich jego użytkowników (odwiedzających). Służy zachowaniu 
bezpieczeństwa, porządku i czystości na całym jego terenie. Z chwilą zakupu biletu wstępu każdy użytkownik 
(odwiedzający) akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. 

3. Lodowisko jest czynne dla klientów indywidualnych od poniedziałku do piątku w godzinach       15:00 -20:00, 
a w  weekendy, dni wolne od pracy i ferie w godzinach 11:00-21:00.  

4. W przypadku wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. bardzo niska lub bardzo wysoka 
temperatura otoczenia, duże opady atmosferyczne, silne wiatr lub awarii urządzeń technicznych, lodowisko 
może być czasowo wyłączone z eksploatacji. 

5. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny, jest czynne zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrekcję 
Aquaparku Radom.  

6. W przypadku organizowania imprez sportowych, wydarzeń  Aquapark Radom zastrzega sobie prawo do 
zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.  

7. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu, który należy zachować 
do kontroli lub osoby uprawnione do bezpłatnych wejść.  

8. Opłata za korzystanie z lodowiska pobierana jest z góry za czas przebywania na tafli lodowiska według 
obowiązującego cennika. 

9. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na lodowisko.  
10. Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu.  
11. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 50 osób.  
12. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń 

wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.  
13. Dla bezpieczeństwa i maksymalnej ochrony ciała szczególnie u dzieci i młodzieży, zaleca się jazdę w 

kaskach ochronnych bądź czapkach, rękawiczkach, osłonach ochronnych na stawy łokciowe i kolanowe.  
14. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będącej na łyżwach i 

muszą być wyposażone w kask.  
15. 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.  
16. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się: 

 używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących 
stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,  

 siadania na bandach okalających lodowisko,  

 rzucania śniegiem,  

 jazdy z dziećmi na rękach,  

 wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na taflę lodowiska,  

 niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenie po tafli lodowiska,  

 stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd, urządzania 
wyścigów, niebezpiecznych zabaw. 

17. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania 
osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz zakaz palenia papierosów.  

18. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.  
19. Na terenie lodowiska funkcjonuje szatnia. Za rzeczy pozostawione w szatni lodowiska dyrekcja 

Aquaparku Radom nie ponosi odpowiedzialności.  
20. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych tj. przy bandzie od strony Aquaparku. 
21. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach po holach Aquaparku i terenie okalającym 

lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi.  
22. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie 

za nią obciążona materialnie.  
23. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.  
24. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.  
25. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska. 

 


