
W związku z zagrożeniem wywołanym pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2

(Covid-19) przedstawiamy Państwu zasady bezpieczeństwa obowiązujące w

sezonie 2020/2021 na lodowisku piekarskiego MOSiR-u :

1) Zabrania się korzystania z lodowiska osobom z potwierdzoną infekcją koronawirusem, 

przebywającym na kwarantannie, a także z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, w 

szczególności infekcji dróg oddechowych oraz z gorączką.

2) Na całym obiekcie, również na tafli lodowiska obowiązuje bezwzględny nakaz 

zasłaniania ust i nosa.

2) W grudniu dodatkowo zostanie uruchomiona druga kasa – przy wejściu do „Klubu 

Seniora” - w tej kasie klienci (posiadający własne łyżwy) będą mogli kupić jedynie bilet 

wstępu na lodowisko. Jeżeli wypożyczają Państwo łyżwy to opłatę za wypożyczenie oraz 

bilet wstępu należy uiścić  w kasie wypożyczalni - główne wejście do budynku MOSiR-u. 

Zachęcamy do dokonywania płatności kartą.

3)  Przy kasach MOSIR  obowiązuje zasada dystansu społecznego i utrzymywania 

minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 2 m (dotyczy:stanowiska  przy kasie 

i  wszelkich ciągów komunikacyjnych).

4) Bezpośrednio przy kasie może znajdować się tylko jedna osoba. Klienci są zobowiązani 

zachować odpowiedni dystans w kolejce do kasy i respektować komunikaty i oznaczenia w 

tym zakresie.

5) Przed wejściem do obiektu, niezwłocznie należy zdezynfekować dłonie wykorzystując w 

tym celu rozmieszczone i oznakowane w obiekcie dozowniki. 

6) Wszystkich użytkowników zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budynku 

głównego MOSIR oraz całego lodowiska ogólnie przyjętych i rekomendowanych zasad 

przestrzegania higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 

(Covid-19) typu: częste mycie rąk (dezynfekcja), zasłanianie nosa i ust, zachowanie 

odległości od innych.

7) Każdy klient zobowiązany jest do oddania wypisanego oświadczenia (dostępne w kasie i

na stronie internetowej www.mosir.piekary.pl)  potwierdzającego zapoznanie się z 

regulaminami.  Osoby niepełnoletnie przedkładają oświadczenie podpisane prze opiekuna 

prawnego.

8) W obecnym sezonie o 15 minut skrócony zostanie czas trwania poszczególnych tercji ze

względu na obowiązkową dezynfekcję band, łyżew, chodzików oraz wszystkich urządzeń 

znajdujących się na lodowisku. 

Godziny tercji :  

9:00 – 10:15 I tercja



10:15 -11:00 Przerwa

11:00 -12:15 II tercja 

12:15-13:30 Przerwa 

13:30 – 14:45 III tercja 

14:45 - 15:30 Przerwa 

15:30 – 16:45 IV tercja 

16:45 - 17:30 Przerwa 

17:30 – 18:45 V tercja

18:45 – 19:30 Przerwa

19:30 – 21:00 VI Tercja

9) Na terenie lodowiska mogą przybywać jedynie osoby jeżdżące na łyżwach. Osoby nie 

biorące udziału w ślizgawce nie mogą wchodzić na teren lodowiska. 

10) Co 20 będzie zmieniany kierunek jazdy na łyżwach, informować będzie o tym 

pracownik obsługi odpowiednim sygnałem dźwiękowym. 

11) W sezonie 2020/2021 obowiązuje limit 60 osób na daną tercję. Gdy maksymalny limit 

ilości osób przebywających w tej samej chwili na lodowisku zostanie osiągnięty wówczas 

sprzedaż biletów na lodowisko zostanie wstrzymana i wznowiona przed kolejną tercją. 


