
REGULAMIN LODOWISKA 

W NA PARKINGU GALERII „NOWA STACJA” W PRUSZKOWIE 

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady wstępu i korzystania z 

lodowiska zlokalizowanego na dachu Centrum Handlowego „Nowa Stacja” w Pruszkowie, 

będącej jego integralną częścią, która została wydzielona ze strefy parkingu zwanej dalej 

„Lodowisko”. 

 Właścicielem Centrum Handlowego „Nowa Stacja” oraz stanowiącej jego część 

Lodowiska, jest spółka Project Pruszkow sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000509465, NIP: 5213671732, REGON: 147243148 zwana dalej „Właścicielem”.  

 Regulamin obowiązuje każdą osobę korzystającą z Lodowiska, zwaną dalej „Gość” lub 

w liczbie mnogiej „Goście”. Gość zobowiązany jest przed wejściem na teren Lodowiska 

zapoznać się z Regulaminem i stosować się do postanowień w nim zawartych.  

 Przyjmuje się, że z chwilą wejścia na teren Lodowiska Gość akceptuje postanowienia 

Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać. 

 WARUNKI KORZYSTANIA Z LODOWISKA 

 Korzystanie z Lodowiska jest bezpłatne.  

 Lodowisko będzie czynne w terminie od dnia 14 grudnia do dnia 29 marca 2019 r., w 

dniach roboczych w godzinach od 13:00 do 21:00, a w soboty i niedzielę od godziny 11:00 

do 21:00. 

 Przy terenie Lodowiska będzie działała wypożyczalnia sprzętu w postaci łyżew i kasków 

ochronnych. Wypożyczenie łyżew i kasków ochronnych jest bezpłatne.  

 Wypożyczalnię sprzętu, o której mowa w pkt 2.3 prowadzi zewnętrzny podmiot, z którym 

współpracuje Właściciel. Podmiot ten jest właścicielem sprzętu, który będzie 

wypożyczany. 

 Wypożyczony sprzęt należy oddać w momencie zejścia Gościa z tafli Lodowiska. 

 Właściciel zastrzega, że w przypadku uzasadnionych koniecznością zapewnienia 

porządku i  bezpieczeństwa, oraz w przypadku złych warunków atmosferycznych, w tym 

w szczególności obfitych opadów deszczu lub śniegu, Lodowisko będzie nieczynne. 

 Na tafli Lodowiska może przebywać jednocześnie maksymalnie 80 osób.  

 Przy Lodowisku będzie obecny dyżurujący współpracownik Właściciela, który ma prawo 

wstrzymania wstępu na lodowisko w przypadku osiągnięcia maksymalnego obciążenia, o 

którym mowa w pkt 2.7 powyżej. 

 Każdy Gość jest zobowiązywany do wykonywania poleceń współpracowników 

Właściciela, obsługujących Lodowisko oraz do stosowania się do ich komunikatów, w tym 

komunikatów podawanych przez głośniki, odnoszących się do korzystania z Lodowiska. 

 Korzystanie z Lodowiska przez dzieci do lat 13 odbywać się będzie wyłącznie w 

obecności i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna. 

 Poruszanie się po Lodowisku może być tylko we wskazanym przez obsługę lodowiska 

kierunku. Zmiana kierunku jazdy może nastąpić wyłącznie na sygnał upoważnionego 

współpracownika z obsługi Lodowiska. 



 Goście Lodowiska są zobowiązani w szczególności do:  

 noszenia na rękach rękawiczek w trakcie poruszania się po Lodowisku; 

 poruszania się po obszarze Lodowiska na łyżwach i w kasku ochronnym; 

 najwyższej dbałości o wypożyczony sprzęt i jego zwrot w stanie 

niepogorszonym; 

 zachowania maksymalnej ostrożności na Lodowisku przy poruszaniu się w jego 

obrębie, w tym obserwowania innych Gości Lodowiska i zachowywanie 

bezpiecznej odległości. 

 Gościom zabrania się w szczególności: 

 wchodzenia na taflę Lodowiska bez założonych na stopy łyżew; 

 korzystania z łyżew do jazdy szybkiej, kijów i krążków hokejowych lub innych 

przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych uczestników 

korzystających z lodowiska; 

 siadania i przechodzenia przez bandy otaczające Lodowisko; 

 rzucania przedmiotami, w tym śniegiem; 

 jazdy z dziećmi na rękach; 

 wnoszenia i spożywania pokarmów i napojów na terenie Lodowiska; 

 niszczenia wypożyczonego sprzętu oraz elementów Lodowiska i wszelkich 

znajdujących się tam urządzeń; 

 jazdy pod prąd, urządzania  wyścigów, niebezpiecznych zabaw. 

 Współpracownicy Właściciela pracujący przy Lodowisku mają prawo odmówić wstępu na 

Lodowisko osobom: 

 znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych podobnie działających środków; 

 zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób 

stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego; 

 posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, 

wyroby pirotechniczne lub inne materiały stwarzające zagrożenie dla zdrowia 

lub życia osób przebywających na terenie Lodowiska; 

 posiadającym środki odurzające, substancje psychotropowe lub napoje 

alkoholowe; 

 których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację; 

 zachowującym się w sposób naruszający dobre obyczaje. 

 Na terenie Lodowiska obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, 

przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz palenia papierosów. 

 Na teren Lodowiska zakazany jest wstęp ze zwierzętami. 

 Na terenie Lodowiska zabrania się organizowania akcji promocyjnych i reklamowych, 

zbiórek pieniężnych, wydarzeń artystycznych, happeningów i innych podobnych 

wydarzeń bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela. 

 Właściciel nie odpowiada za uszkodzenia telefonów komórkowych, przenośnych 

urządzeń do odtwarzania muzyki, aparatów fotograficznych itp., wnoszonych przez Gości 

na taflę Lodowiska. 



 Osoba, która na terenie Lodowiska spowoduje jego uszkodzenie lub uszkodzenie 

wypożyczonego sprzętu zobowiązana jest do pokrycia szkód z tym związanych. 

 Osoby nieprzestrzegające zasad Regulaminu będą wypraszane z Lodowiska. 

 Goście mają obowiązek niezwłocznego informowania Właściciela o każdej zaistniałej 

sytuacji stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa Gości oraz dla mienia Właściciela.  

 Goście przyjmują do wiadomości, że jazda na łyżwach jest sportem niebezpiecznym, 

podczas którego może dojść do urazów i kontuzji.  

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.nowastacjapruszkow.pl 

oraz na terenie Lodowiska. 

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.12.2019 r. 

 

http://www.nowastacjapruszkow.pl/

