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Regulamin użytkowania lodowiska  

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie ul. Sucharskiego 15 

§ 1. Zasady ogólne 

1. Każdy korzystający z lodowiska jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem 

i przestrzegania jego zasad. 

2. Każdy użytkownik lodowiska korzysta z niego dobrowolnie i jest świadomy niebezpieczeństw/zagrożeń oraz 

możliwości doznania kontuzji i urazów podczas jazdy. 

3. Sprawy odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia związane z ryzykiem amatorskiego uprawiania łyżwiarstwa 

uregulowane są w przepisach Kodeksu Cywilnego. 

4. Na terenie lodowiska działa system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, który prowadzony jest w sposób 

nienaruszający dóbr osobistych oraz godności osób korzystających. 

5. Lodowisko jest czynne codziennie w okresie zimowym od grudnia do kwietnia, zgodnie z harmonogramem 

ustalonym przez Centrum Sportu i Rekreacji, zwanym w dalszej części Regulaminu zarządzającym. Okres 

funkcjonowania lodowiska może ulec zmianie w zależności od panujących warunków atmosferycznych. 

6. Zarządzający ma prawo okresowo wyłączyć lodowisko z użytkowania z powodu min. opadów deszczu lub 

intensywnych opadów śniegu. 

7. Z lodowiska mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane. 

8. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób korzystających z lodowiska pod nadzorem i kierunkiem 

nauczyciela, instruktora, trenera, lub innej uprawnionej osoby. 

9. Korzystanie z lodowiska jest odpłatne, za wyjątkiem zorganizowanych zajęć szkolnych w ramach wychowania 

fizycznego dla uczniów augustowskich szkół. 

10. Wysokość opłat  za korzystanie z lodowiska określa Cennik dostępny na stronie internetowej zarządzającego 

oraz tablicy umieszczonej przy lodowisku. 

11. Z lodowiska może korzystać jednorazowo maksymalnie 40 osób. 

12. Zarządzający lodowiskiem zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby osób korzystających z lodowiska 

(np. gdy liczba osób korzystających uniemożliwia swobodne korzystanie z niego innym użytkownikom lub 

prowadzenie zajęć szkoleniowych organizowanych przez zarządzającego, inne okoliczności). 

§ 2. Zasady szczegółowe 

1. Korzystanie z lodowiska odbywa się w systemie 50 minutowych „tercji”. Przez tercję rozumie się czas 

przebywania na lodzie bez przerwy na wejście i wyjście. 

2. Wejścia na lodowisko odbywają się o określonych godzinach podanych w harmonogramie. 

3. W godzinach od 800 do 1400 pierwszeństwo do korzystania i rezerwacji mają grupy szkolne realizujące zajęcia 

wychowania fizycznego.  

4. Korzystanie z lodowiska przez osoby niepełnoletnie odbywa się za zgodą i wiedzą opiekunów prawnych. 

6. Korzystanie z lodowiska przez dzieci do lat 10 odbywa się wyłącznie w obecności i pod nadzorem 

pełnoletniego opiekuna. Opiekun znajdujący się na lodowisku jest zobowiązany do poruszania się w łyżwach. 

Opiekun odpowiedzialny jest za właściwe zachowanie dzieci oraz za ich bezpieczeństwo. 

7. Za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie uczestników zajęć grupowych na lodowisku i terenie przyległym 

odpowiedzialni są opiekunowie grup. 

8. Nauka jazdy prowadzona  przez  instruktora może odbywać się wyłącznie za wiedzą i zgodą zarządzającego. 

9. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która 

odbywa się w jednym kierunku. 

10. Na lodowisku mogą przebywać wyłącznie osoby w łyżwach, ciepłym ubraniu, czapce i rękawiczkach. Zaleca 

się używanie kasku i ochraniaczy. 
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14. Zabrania się używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów  i krążków hokejowych oraz  innych podobnych 

przedmiotów bez zgody zarządzającego. 

15. W łyżwach można przebywać wyłącznie na tafli lodowiska oraz w strefach wyłożonych specjalnymi matami. 

§ 3. Zakazy 

1. Na lodowisku i terenie przyległym zabrania się wnoszenia posiłków, napojów alkoholowych i innych środków 

odurzających oraz wstępu osobom znajdującym się pod ich wpływem. 

2. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się: 

a) urządzania niebezpiecznych zabaw, wyścigów, jazdy w przeciwnym do ustalonego kierunku (pod prąd), 

b) siadania na bandach okalających lodowisko oraz przeskakiwania przez nie, 

c) niszczenia sprzętu i urządzeń lodowiska, 

d) chodzenia po tafli lodowiska w zwykłym obuwiu, 

e) jazdy z dziećmi na rękach, 

f) rzucania śniegiem, 

  g) używania słuchawek podczas jazdy, 

3. Zabronione jest przebywanie na lodowisku poza godzinami jego otwarcia, w czasie przerw technicznych na 

czyszczenie lodu. O możliwości ponownego korzystania z lodowiska decyduje obsługa. 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Za rzeczy osobiste pozostawione i uszkodzone na lodowisku oraz wokół niego zarządzający nie ponosi 

odpowiedzialności. 

2. Wszelkie zauważone uszkodzenia (m.in. uszkodzenia tafli lodu lub wyposażenia), wypadki (z udziałem 

użytkowników lodowiska) lub inne nieprawidłowości należy natychmiast zgłosić obsłudze obiektu. 

3. Korzystający z lodowiska mają obowiązek stosowania się do poleceń obsługi. Niewłaściwe zachowanie 

w stosunku do personelu lodowiska jest naruszeniem niniejszego Regulaminu. 

4. Wobec osób, które wielokrotnie bądź w sposób rażący naruszyły postanowienia Regulaminu, może zostać 

zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu na teren lodowiska oraz mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności 

karnej. O zakazie wstępu decyduje obsługa lodowiska. 

5. W sprawach spornych ostateczną decyzje podejmuje Zarządca lodowiska lub osoba przez niego upoważniona. 

6. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za 

nie obciążona materialnie. 

7. Skargi i wnioski należy zgłaszać w sekretariacie zarządzającego - Centrum Sportu i Rekreacji, 

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 15 (budynek Pływalni) od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej: lodowisko@basenaugustow.pl 

 8. O innych sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydują ogólne przepisy prawa. 

9. Wprowadza się klauzulę RODO stanowiącą załącznik nr. 1 do Regulaminu. 
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Załącznik nr 1 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, 
informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych (dalej jako „ADO”) Pani/Pana/Uczestnika jest Centrum Sportu i 

Rekreacji w Augustowie mieszczący się przy ul.  ul. mjr. Sucharskiego 15 reprezentowane przez Dyrektora 

CSiR (dalej jako „Ośrodek”). Z ADO można się skontaktować przez telefon (87) 643 67 58 oraz za pomocą 

poczty elektronicznej: info@basenaugustow.pl 

2. Został Powołany inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty 

elektronicznej: kontakt.itrs@gmail.com  

3. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika przetwarzane będą w celu uczestnictwa i promocji obiektu 

CSiR - lodowisko zgodnie z dobrowolnie wyrażoną zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) na: 

a) przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu 

email oraz wizerunku i ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej ADO, portalu 

społecznościowym Facebook i publikacji w prasie i ich portalach, 

b) nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego, 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika przysługuje Pani/Panu 

prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia, jeśli 

przetwarzanie odbywa się za wyrażoną wcześniej zgodą, żądania ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. 

Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. mają Państwo prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Odbiorcą danych będzie hosting oficjalnej strony internetowej CSiR w Augustowie, Facebook Inc. 

oraz strony i profile społecznościowe współorganizatorów ADO nie zamierza przekazywać danych 

osobowych innym podmiotom poza organami upoważnionymi do tego na podstawie przepisów 

prawa lub jest konieczne w sytuacji żywotnego interesu osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 

ust. 1. lit d) RODO.  

6. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

podlegały automatycznemu profilowaniu. 

7. ADO nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej z wyjątkiem danych publikowanych na oficjalnym profilu społecznościowym 

administratora - Facebook (USA).  

8. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie 30 dni od zakończenia zawodów lub do 

wycofania zgody.  

9. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej uczestnictwo w biegu nie 

jest możliwe bez ich podania. 
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