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Regulamin Lodowiska - Zimowy Wilanów 

 

1. Organizatorem Lodowiska na terenie projektu „Zimowy Wilanów” na Plaży Wilanów jest Testa 

Communications spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Ks. J. Poniatowskiego 

1, 03-901 Warszawa, REGON: 015882327, NIP: 5213315374, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII 

Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000223067, reprezentowana przez Zarząd: Katarzynę Ziemską – Prezesa 

Zarządu („Organizator”).  Organizator działa na zlecenie Urzędu M. St. Warszawy - Dzielnica Wilanów.   

2. Lodowisko działa w czasie otwarcia projektu „Zimowy Wilanów”, w następujących terminach i godzinach:  

a. w czasie ferii – od 2.02. do 10.02.2019 r. – w godz. 11.00 – 21.00 

b. od poniedziałku do piątku – od 11.02. – 1.03.2019 r. – w godz. 16.00 – 21.00 

c. w soboty i niedziele – od 16.02. do 3.03.2019 r. – w godz. 11.00 – 21.00  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin funkcjonowania lodowiska oraz zamykania 

Zimowego Wilanowa w określonych dniach i godzinach. Skorzystanie z tego prawa nie powoduje żadnej 

odpowiedzialności Organizatora. 

4. W godzinach otwarcia lodowiska przewiduje się przerwy techniczne na czyszczenie tafli lodowiska. Podczas 

pracy rolby zabrania się wchodzenia na lodowisko. Możliwość ponownego korzystania z lodowiska oznajmia 

obsługa lodowiska.  

5. Organizator może czasowo ograniczyć wstęp na lodowisko ze względu na niesprzyjające warunki 

atmosferyczne lub gdy ilość osób korzystających stwarzałaby sytuację zagrożenia bezpieczeństwa dla 

użytkowników. 

6. Dzieciom do lat 8 zaleca się jazdę w kaskach i ochraniaczach na kolana oraz łokcie. 

7. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za nich ponoszą ich prawni opiekunowie.  

8. Zabrania się wnoszenia na teren lodowiska napojów alkoholowych, szklanych pojemników, niebezpiecznych 

przedmiotów oraz środków chemicznych. 

9. Palenie tytoniu i spożywanie alkoholu na lodowisku  jest zabronione. 

10. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

11. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić tylko w miejscach do tego przeznaczonych. 

12. Na tafli lodowiska mogą przebywać tylko osoby w łyżwach. 

13. Zabrania się używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów i krążków hokejowych. 

14. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się siadania na bandach, rzucania śniegiem, wychodzenia na 

łyżwach poza teren lodowiska i gumowanego podestu obok lodowiska, stania przy bandach wewnątrz 

lodowiska, skoków na łyżwach, potrącania innych użytkowników lodowiska, niszczenia sprzętu i urządzeń 

oraz stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska. 

15. Korzystający z lodowiska ponoszą osobiste ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa. 

16. Jednorazowo na tafli lodowisko może przebywać max 80 osób. 

17. Za rzeczy pozostawione na terenie lodowiska Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

18. Podczas korzystania z lodowiska zabrania się: urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy z 

torebkami, plecakami i aparatami fotograficznymi, rozmów przez telefon komórkowy w trakcie jazdy, jazdy z 

dziećmi na rękach, wprowadzania zwierząt. 

19. Prowadzenie nauki jazdy, zajęć w grupach, ustawianie na lodowisku pomocy do nauki wymaga uzgodnienia i 

zgody Organizatora. 

20. Wszelkie zauważone uszkodzenia (m.in. tafli lodu lub wyposażenia), wypadki lub nieprawidłowości należy 

natychmiast zgłosić obsłudze lodowiska. 
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21. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym Regulaminem i 

przestrzegania jego zasad.  

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany regulaminu będą publikowane 

na stronie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz na terenie „Zimowego Wilanowa” 

23. Aktualny regulamin lodowiska dostępny jest:  w wypożyczalni na terenie „Zimowego Wilanowa” oraz na 

stronie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.  

24. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać na adres e-mail: 

wilanow.wksp@um.warszawa.pl  

25. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 roku.  
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