
 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KRYTEGO LODOWISKA I 

ROLKOWISKA ORAZ DO BADMINTONA 
 

1. Kryte lodowisko, rolkowisko oraz boiska do badmintona w Tczewie, przy ul. Wojska 

Polskiego 28a, są administrowane przez Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z 

o.o. Obiekt jest czynny przez 7 dni w tygodniu w określonych godzinach wyznaczonych 

przez Prezesa TCSiR Sp. z o.o. podanych do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz 

stronie www.tcsir.pl 

2. Wejście na obiekt jest równoznaczne z zapoznaniem się i przestrzeganiem niniejszego 

regulaminu przez wszystkich użytkowników. Osoby nie przestrzegające regulaminu 

będą wyproszone z obiektu. 

3. Z krytego lodowiska, rolkowiska oraz boiska do badmintona w pełnym wymiarze 

godzin otwarcia mogą korzystać osoby, które posiadają ważny bilet wstępu. Wejście na 

obiekt odbywa się wyłącznie przez bramkę systemu kontroli. 

4. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska, rolkowiska oraz boiska do badmintona  

tylko pod opieką osób dorosłych  będących na łyżwach, rokkach (w zależności od 

sezonu) którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci.  

5. W przypadku organizowania imprez sportowych oraz awarii TCSiR Sp. z o.o.  zastrzega 

sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z obiektu. 

6. Jazda na lodowisku odbywać się może tylko we wskazanym kierunku, zmiana kierunku 

jazdy następuje tylko na sygnał podany przez obsługę lodowiska. 

7. Zaleca się aby: 

a) dzieci do lat 12 jeździły w kaskach ochronnych, ochraniaczach, 

b) użytkownicy lodowiska jeździli w czapkach osłaniających potylicę oraz 

rękawiczkach. 

8.  Zabrania się: 

a) wchodzenia na taflę w obuwiu bez łyżew (nie dotyczy zajęć 

curllingu/rolkowiska/badmintona), 

b) wchodzenia na taflę lodowiska/rolkowiska/badmintona podczas pracy urządzenia 

czyszczącego, 

c) używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych 

przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z 

lodowiska – z wyjątkiem zawodów sportowych oraz treningów specjalistycznych, 

d) jazdy z dziećmi na rękach, 

e) jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego, 

f) gwałtownej zmiany kierunku jazdy, wykonywania skoków oraz gwałtownego 

hamowania, 

g) siadania na bandach i przechodzenia przez bandy, 

h) chodzenia na łyżwach po terenie okalającym lodowisko poza wyłożonymi 

wykładzinami gumowymi, 

i) rzucania jakichkolwiek przedmiotów na taflę, 

j) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających oraz 

przebywania pod ich wpływem na terenie lodowiska/rolkowiska 

k) fotografowania i filmowania bez zezwolenia Prezesa TCSiR Sp. z o.o., 

http://www.tcsir.pl/


9. TCSiR Sp. z o.o. nie odpowiada za przedmioty pozostawione na terenie 

Lodowiska/Rolkowiska. Przedmioty wartościowe oraz pieniądze można zostawić w  

szafkach depozytowych.  

10. Na lodowisku/rolkowisku nie zapewnia się opieki medycznej, apteczka pierwszej 

pomocy znajduje się w wypożyczalni/kasie.  

11.  Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych. 

12.  Uczestnicy wchodzą na lodowisko/rolkowisko na własną odpowiedzialność 

13. Na płycie rolkowiska: mogą przebywać osoby w rolkach/wrotkach, zalecane jest 

posiadanie ochraniaczy na stawy łokciowe, kolanowe. 

14.  Buty z rolkami nie mogą być wyposażone w hamulec z czarną gumą oraz wystające 

metalowe elementy. 

15.  Podczas gry w badmintona obowiązuje obuwie zmienne z jasną podeszwą.  

16.  TCSiR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo okresowego zamknięcia kryte 

lodowisko/rolkowisko. Informacje o zamknięciu lub ograniczeniu dostępu wywieszane 

będą na tablicy informacyjnej oraz stronie www.tcsir.pl 

17. TCSiR Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego regulaminu bez 

wcześniejszego poinformowania klientów, którzy wywieszane będą na tablicy 

informacyjnej oraz stronie www.tcsir.pl 

18. W związku z COVID-19: 

a) okazanie potwierdzenia przebytego szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 

jest dobrowolne. Pracownik może zeskanować kod QR. 

b) pracownik TCSiR Sp. z o.o. może wyrywkowo zmierzyć bezdotykowo temperaturę 

ciała klientów. W przypadku podwyższonej temperatury (38 C i więcej) klient nie 

zostanie wpuszczony na obiekt, 

c) zakazuje się korzystania z lodowiska/rolkowiska/badmintona w razie objawów ostrej 

infekcji, złego samopoczucia lub podwyższonej temperatury ciała, 

d) obowiązkowo wykonuje się dezynfekcje rąk dla wchodzących i opuszczających 

obiekt, 

e) zaleca się zachowanie dystansu społecznego, (stałego utrzymywania odległości ok. 

1,5 m od innych odwiedzających obiekt.  

f) obowiązkiem jest zasłanianie twarzy.  

19.  Na obiekcie prowadzony jest całodobowy monitoring wizyjny 

20. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej oraz innych 

czynności zarobkowych na terenie TCSiR Sp. z o.o. bez zgody Prezesa. 

21. Kwestie sporne związane z korzystaniem z lodowiska/rolkowiska/badmintona 

rozstrzyga Prezes TCSiR Sp. z o 

 

Prezes TCSiR Sp. z o.o. 
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