
REGULAMIN LODOWISKA 

 
1. Regulamin lodowiska określa przepisy porządkowe oraz warunki korzystania z 

niniejszego obiektu. 
2. Młodzież szkolna przy zakupie biletu ulgowego powinna okazać ważną legitymację 

szkolną. 
3. Osoby nie posiadające biletu wstępu bądź odmawiające zapłacenia należności mogą 

być usunięte z terenu obiektu. 
4. Użytkownicy obowiązani są podporządkować się wskazówkom związanym z 

bezpieczeństwem oraz uwagom dotyczącym prawidłowego funkcjonowania obiektu. 
5. Na terenie obiektu zabrania się: 

1) Gry w hokeja 
2) Zanieczyszczania, niszczenia wyposażenia 
3) Spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz wprowadzania 

zwierząt 
4) Spożywania napojów i artykułów żywnościowych, jeżeli może to spowodować 

zabrudzenie pozostałych użytkowników obiektu bądź zanieczyszczenie tego 
obiektu 

5) Przeskakiwania przez bandę, siadania na niej 
6) Używania innego sprzętu sportowego niż do tego przeznaczony, uprawiania 

innych sportów i zabaw oraz biegania po tafli lodowiska 
7) Rzucania jakichkolwiek przedmiotów na płytę lodowiska 
8) Wszelkich działań mogących narazić inne osoby na niebezpieczeństwo, lub 

wyrządzić im szkodę 
9) Kwestowania, nalepiania plakatów i ogłoszeń, rozdawania i rozrzucania ulotek 

oraz materiałów reklamowych bez zgody organizatora 
10) Przebywania dzieci do lat 13 bez opiekuna lub bez jego zgody 

6. Na teren obiektu nie ma prawa wstępu: 
1) Osoba nie posiadająca ważnego biletu wstępu 
2) Osoba będąca pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego. 

7. Osoby uciążliwe, zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi mogą być usunięte 
z obiektu bądź do niego niedopuszczone. Użytkownikom tym nie przysługuje 
zwrot wniesionej opłaty. 

8. Osoba korzystająca z lodowiska, jeżeli zauważy zdarzenia lub osoby, o których 
mowa w ust.5 punktach 6-8, jest zobowiązana do poinformowania o nich 
pracownika obsługi lodowiska. 

9. Mentor S.A. zastrzega sobie prawo do zamknięcia obiektu w każdym czasie, w 
szczególności ze względu na warunki atmosferyczne. W takim przypadku opłaty za 
bilety nabyte w przedsprzedaży zostaną zwrócone.  

10. Mentor S.A. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, 
      nie zamknięte w szafkach. 

 
WYPOŻYCZALNIA 
 
1 Mentor S.A. umożliwia wypożyczenie łyżew jedynie w celu korzystania na lodowisku 

Mentor S.A.  
2 Opłata za wypożyczenie 1 pary łyżew wynosi 8 zł za 60 minut, 
3 W celu zabezpieczenia zwrotu łyżew należy pozostawić w wypożyczalni: kaucje w 

wysokości 10 zł za każdą parę łyżew, która zostanie zwrócona z chwilą zwrotu łyżew do 
wypożyczalni. 

 
SZATNIA 
 
1 Szatnia służy do przechowywania wyłącznie: obuwia i okryć wierzchnich 
2 W szatni nie mogą być pozostawione przedmioty wartościowe, pieniądze itp. 

( za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni Mentor S.A. nie odpowiada ) 


