
PROCEDURA KORZYSTANIA Z LODOWISKA MIEJSKIEGO 

W KOŚCIERZYNIE DLA UŻYTKOWNIKÓW 

 

Strefa oczekiwania na wejście na lodowisko 

Każdy chcący zakupić bilet na lodowisko ustawia się w kolejce do kasy  w 

strefie oczekiwania na wejście na lodowisko. W kolejce należy zachować bezpieczną 

odległość min. 2 metrów od osoby poprzedzającej. Kasa będzie czynna 15 minut 

przed godziną planowanego wejścia. Otwarcie budynku (wypożyczalnia, szatnia, 

komunikacje, WC) nastąpi 10 minut przed planowaną godziną wejścia. Na terenie 

obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby z wykupionym biletem wstępu na daną 

godzinę. Organizator lodowiska zwraca się z prośbą o dokonywanie płatności 

bezgotówkowych. Liczba sprzedanych biletów ograniczona do 60 na jedną godzinę 

wejścia. W strefie oczekującej wymagane jest zasłanianie ust i nosa.  

Strefa wypożyczalni i szatni 

 Osoby posiadające bilet wstępu na daną godzinę oraz zasłonięte usta i nos na 

10 minut przed godziną rozpoczęcia jazdy mogą wejść do budynku (strefy 

wypożyczalni  

i szatni). Po wejściu należy niezwłocznie zdezynfekować ręce (stacja dezynfekcji 

zaznaczona kolorem niebieskim). Następnie użytkownik ustawia się w kolejce do 

wypożyczalni, aby pobrać niezbędny sprzęt bądź udaje się bezpośrednio do 

pomieszczeń szatniowych w celu przygotowania się do wejścia na lodowisko.  

W pomieszczeniach szatniowych zostaną wydzielone miejsca do przebierania – 

oznaczone miejsca na ławkach muszą zostać puste. Cały czas podczas przebywania  

w budynku obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Osoby, które się przebiorą mogą 

bezpośrednio udać się w stronę tafli lodowiska.  

Wejście i wyjście z lodowiska 

Nakazuje się jazdę z zakrytymi ustami i nosem. Wejście na lodowisko odbywa 

się wyznaczonym wejściem – zielone strzałki. Podczas jazdy zaleca się zachowywanie 

bezpiecznych odległości od innych użytkowników. Zejście z lodowiska odbywa się  

na sygnał głosowy obsługi. Po opuszczeniu tafli obowiązkowo dezynfekujemy ręce,  

a następnie udajemy się do pomieszczeń szatniowych, aby się przebrać oraz do 

wypożyczalni, aby zdać sprzęt - jeżeli taki posiadamy. Czas jaki jest na to przeznaczony 

to 10 minut. Podczas poruszania się po budynku obowiązuje nakaz zakrywania ust 

i nosa, a także zachowywanie bezpiecznych odległości od innych użytkowników. 

Budynek należy opuścić wyznaczonym wyjściem i poruszać się zgodnie z 

wyznaczonym kierunkiem – czerwone strzałki.  



 

Czyszczenie i dezynfekcja 

Po opuszczeniu lodowiska przez użytkowników obsługa dokonuje dezynfekcji 

powierzchni dotykowych (klamki, ławki itd.) oraz sprzętu (łyżwy, kaski, chodziki). 

Pomiędzy kolejnymi wejściami na lodowisko następuje wietrzenie pomieszczeń. 

W budynku zlokalizowane są także trzy lampy przepływowe UV-C (oznaczone 

kolorem różowym), które filtrują powietrze i usuwają z niego bakterie, wirusy i 

grzyby.   

 


