
REGULAMIN  LODOWISKA MOSIR KROSNO 
 

1. Nad porządkiem i bezpieczeństwem osób korzystających z  lodowiska nadzór sprawują  służby 
porządkowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie. 
 

2. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do: 
 

               - bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych, 
         - kulturalnego zachowania się na terenie obiektu, 
         - jazdy w wyznaczonym kierunku, 
         - niezwłocznego powiadomienia służb porządkowych w przypadku zauważenia wszelkich           
       nieprawidłowości, 

                - zgłaszania pracownikom obsługi lodowiska o wszelkiego rodzaju urazach doznanych w trakcie    
        jazdy na łyżwach.  
  

3. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się: 
- wchodzenia w obuwiu bez łyżew, 
- jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego, 
- jazdy z kijami hokejowymi, torbami i plecakami 
- wykonywania skoków, 
- urządzania wyścigów niebezpiecznych dla zdrowia i życia osób korzystających z obiektu, 
- gwałtownego hamowania,  
- niszczenia tafli lodowiska, 
- siadania na bandach lodowiska, 
- trzymania się za ręce w czasie jazdy, 
- palenia tytoniu, 
- przebywania w stanie nietrzeźwym, 
- wprowadzania zwierząt, 
- wnoszenia jakichkolwiek napoi i jedzenia na taflę lodowiska oraz spożywania ich w czasie jazdy                                                                      
- rzucania jakichkolwiek przedmiotów, 
- używania otwartego ognia, 
- na terenie lodowiska zabrania się spożywania alkoholu. 
 
4. Zabrania się  wchodzenia na teren lodowiska bez ważnego biletu wstępu. 
5. Bilety są do na w kasie w wypożyczalni dla osób chcących wypożyczyć łyżwy, oraz w kontenerze 

przy wejściu do hali lodowiska.  
6. Bilet należy  zachować  do  kontroli do momentu opuszczenia terenu lodowiska. 
7. Za przedmioty wartościowe (np. telefony komórkowe), pieniądze pozostawione w szatni oraz za 

rzeczy pozostawione poza szatnią MOSiR nie ponosi odpowiedzialności. 
8. Osoby odpowiedzialne za zniszczenie uszkodzenie mienia znajdującego się na terenie  lodowiska 

ponoszą odpowiedzialność materialną. 
9. Osoby korzystające z lodowisk zobowiązane są zachować szczególne zasady bezpieczeństwa, 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z zaleceniami Głównego Inspektora 
Sanitarnego oraz stosować się do aktualnych „Zasad korzystania z lodowisk MOSiR Krosno w 
okresie epidemii COVID-19”. 

Na lodowisku będą obowiązywały poniższe zasady zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

występowaniem stanu epidemii ( Dz.U.poz.1356, z późn. zm.) 

 



 OBOWIĄZUJE LIMIT OSÓB PRZEBYWAJACYCH jednorazowo w obiekcie: 

 lodowisko - 150 osób wypożyczalnia 7 osób 

 prowadzona będzie weryfikacja ilości osób przebywających na obiekcie 

 OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST i NOSA (maseczka, przyłbica) PODCZAS PRZEMIESZCZANIA SIĘ  PO 

OBIEKCIE 

 klienci zobowiązani są do noszenia maseczek zakrywających usta i nos przed wejściem do obiektu, 

w kolejce do    kasy, do  wypożyczalni  sprzętu, w szatni i podczas przemieszczania się w obiekcie. 

Na samej płycie lodowiska zalecamy również podczas jazdy na łyżwach zasłaniać usta i nos. 

 OBOWIĄZKOWA DEZYNFEKCJA RĄK 

 każda osoba na terenie obiektu zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt. 

Środki do     dezynfekcji rąk znajdują się przy wejściu oraz w toaletach i szatniach. W związku z 

sytuacją epidemiologiczną po każdej godzinie jazdy dezynfekowane będą wypożyczane łyżwy, kaski, 

pingwinki, oraz poręcze klamki itp.  

 ZACHOWANIE DYSTANSU SPOŁECZNEGO  

 min. 1,5-2 m szczególnie podczas przebywania w kolejce przed obiektem, przy kasie, przy 

wypożyczalni i w szatni 

 wprowadza się 30 minutowe odstępy pomiędzy seansami na lodowisku. 

 ZAKAZ korzystania z lodowiska przez osoby z objawami infekcji. 

10.  Na terenie Kompleksu działa system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, który prowadzony 
jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności klientów Kompleksu. Monitoring 
wizyjny jest prowadzony w celu zabezpieczenia mienia Kompleksu oraz bezpieczeństwa osób 
znajdujących się na jego terenie. Nagrania z kamer mogą być podstawą do wyciągnięcia 
konsekwencji w stosunku do osób, które nie przestrzegają Regulaminów.  

11.   KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie  (MOSiR Krosno) 
mający swoją siedzibę przy ul. Bursaki 41, 38-400 Krosno, strona  internetowa www.mosirkrosno.pl,  Numer NIP : 684-
17-68-228  Numer : REGON: 000658981 
(Nr telefonu kontaktowego – administracja 13 43 680 03, adres poczty elektronicznej email: halakrosno@wp.pl) 
MOSiR jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Krosno i działa na podstawie: 

1) Uchwały Nr IX/176/99 Rady Miasta Krosna z dnia 28 czerwca 1999r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Krośnie, 

2) Statutu nadanego Uchwałą Nr XVIII/389/04 Rady Miasta Krosna z dnia 24 marca 2004 r. 
3) Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie. 

2. W MOSiR Krosno wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie, ul. Bursaki 41, 38-400 Krosno z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub adresem 
poczty elektronicznej na email: inspektorgdpr@gmail.com 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie  

 Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – (tj. czynności zmierzające do zawarcia umowy oraz na podstawie akceptacji 
Regulaminu co stanowi zawarcie umowy, której osoba jest stroną)  

 Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 

Ze względu na bezpieczeństwo zaleca się by z lodowiska po godzinie 18 nie korzystały dzieci 
poniżej 12 roku życia. 
 
Dyrektor MOSiR Krosno 
 

http://www.mosirkrosno.pl/
mailto:inspektorgdpr@gmail.com

