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Regulamin Poranków dla Dzieci 

Zimowy Narodowy 2016/2017 
 

1. Organizatorem Poranków dla Dzieci jest Testa Communications spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, REGON: 

015882327, NIP: 5213315374, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, 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”,).  

2. Organizatorem i pomysłodawcą imprezy Zimowy Narodowy („Projekt”), w ramach którego 

funkcjonują Poranki dla Dzieci jest Testa Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

3. Poranki dla Dzieci odbywają się zgodnie z harmonogramem podanym w Regulaminie Lodowiska. 

4. Uczestników Poranków dla Dzieci obowiązuje Regulamin Lodowiska. 

5. Poranki dla Dzieci są to zajęcia nauki jazdy na łyżwach, przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 do 12 

lat, odbywające się w ramach Projektu. 

6. Zajęcia nauki jazdy na łyżwach w ramach Poranków dla Dzieci są usługą wykonywaną na rzecz 

Organizatora przez Wykonawcę - ICE&FUN Renata Aleksander. 

7. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych 

uczestników Poranków dla Dzieci, w szczególności: 

a. używanie łyżew do jazdy szybkiej, 

b. jazda z plecakami, 

c. potrącanie, podcinanie, wykonywanie skoków, gwałtowne hamowanie,  

d. jazda „pod prąd”, urządzanie wyścigów lub niebezpiecznych zabaw, 

e. używanie kijów, krążków i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie, 

f. chodzenie po tafli Lodowiska w butach, 

g. siadanie na bandach, 

h. rzucanie śnieżkami, lodem i innymi przedmiotami, 

i. noszenie dzieci „na barana” lub na rękach podczas przebywania na tafli Lodowiska. 

8. Poranki dla Dzieci odbywają się na wydzielonej części lodowiska B o powierzchni 600 m2. 

9. W trakcie Poranków dla dzieci (odbywających się na lodowisku B), strefa o powierzchni 600 m2 

(stanowiąca część lodowiska B) jest wyłączona z korzystania dla osób nie biorących udziału w 

zajęciach z Animatorem. Strefa ta jest dostępna tylko dla dzieci uczestniczących w Porankach dla 

dzieci. Osoby korzystające z części o powierzchni 1710 m2 i ścieżek lodowych nie mają wstępu na 

część lodowiska o powierzchni 600 m2. Ceny biletów na część o powierzchni 1710 m2 w trakcie 

Poranków dla Dzieci są identyczne z cenami biletów na lodowisko A. 

10. Zajęcia odbywają się pod nadzorem Animatorów wskazanych przez Wykonawcę. 

11. Dzieci uczestniczące w Porankach dla Dzieci dzielone są na trzy grupy, w zależności od umiejętności 

jazdy na łyżwach oraz wieku: 

a. Grupa dzieci początkujących, niejeżdżących wcześniej - Przewidziana jest możliwość udziału 

rodziców we wspólnej nauce, co daje komfort dzieciom. Decyzję o uczestniczeniu rodzica / 

opiekuna podejmuje Animator, prowadzący grupę. Tylko on daję zezwolenie lub prosi o 

opuszczenie tafli opiekuna dziecka. 

b. Grupa dzieci początkujących, jeżdżących samodzielnie 

c. Grupa dzieci zaawansowanych, jeżdżących samodzielnie 
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12. Liczba dzieci w poszczególnych grupach jest ograniczona. Decyzję o wielkości grupy każdorazowo 

podejmuje Animator prowadzący zajęcia. 

13. Udział w zajęciach jest dobrowolny. 

14. Założenia Poranków dla Dzieci: 

a. Poranki dla dzieci to nauka na łyżwach połączona z grami, zabawami i konkursami, 

modyfikowana w zależności od zdolności i wieku osób jeżdżących w grupach oraz od 

umiejętności poszczególnych dzieci (czy też osób) uczestniczących w zajęciach w danym 

dniu; 

b. Wiek  4 -12 lat; 

c. Lodowisko o wymiarach 600m2 zostanie podzielone na 3 strefy oddzielone od siebie 

słupkami/pachołkami; 

d. Proponowany podział na 3 grupy, każda ma swojego Animatora; 

e. Kwalifikacja dziecka do danej grupy jest realizowana przez Animatorów;  

f. Animatorzy mogą w każdej chwili dokonać zamiany w podziale grup obserwując każdego 

uczestnika indywidualnie; 

g. Przy dużym zainteresowaniu i dużej ilości dzieci zostanie dokonana zmiana grup w połowie 

tury; 

h. Każda z grup będzie pod nadzorem Animatora, który będzie koordynował program w grupie 

i dostosowywał założony wcześniej program do danej grupy. 

15. Wszystkie osoby przebywające na lodowisku muszą używać kasków i  rękawiczek. Zaleca się również 

używanie nakolanników i nałokietników. Za nieużywanie kasków i rękawiczek odpowiedzialność 

ponosi opiekun dziecka. 

16. Każdy uczestnik ma prawo zawarcia we własnym zakresie ubezpieczenia od Następstw 

Nieszczęśliwych Wypadków w związku z czynnościami w zajęciach nauki jazdy na łyżwach w ramach 

Poranków dla dzieci. Osoby korzystające z zajęć Poranków dla dzieci czynią to na własną 

odpowiedzialność. 

17. Za ewentualne wypadki i kontuzje, jakie mogą się zdarzyć podczas Poranków dla Dzieci, 

niespowodowane z winy Organizatora oraz Animatorów, wyłączną odpowiedzialność ponosi 

Użytkownik. 

18. Każdy uczestnik Poranków dla Dzieci zobligowany jest do wykonywania poleceń osób 

upoważnionych przez Organizatora  oraz do stosowania się do podawanych komunikatów. Osoba 

upoważniona przez Organizatora ma prawo wyprosić z Lodowiska osoby niestosujące się do 

poleceń. 

19. Rodzice/opiekunowie chcący wejść na płytę PGE Narodowego (do Zimowego Miasteczka), gdzie 

znajduje się Lodowisko, muszą nabyć odpowiedni bilet. Możliwość wstęp na Lodowisko, na którym 

odbywa się Poranek dla Dzieci, jest uzależniona od decyzji Animatora i nie wymaga zakupu biletu na 

Lodowisko lub Poranek dla Dzieci. 

20. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w oznakowanym punkcie Pomocy Medycznej. 

21. Wszystkie urazy odniesione podczas korzystania z Lodowiska, należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze 

Lodowiska. 

22. Obowiązkiem każdego użytkownika Lodowiska jest odpowiednie zabezpieczenie rzeczy osobistych – 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w tym zakresie. Rzeczy znalezione na 

terenie Lodowiska należy przekazać do Szatni znajdującej się na poziomie -2. Rzeczy znalezione, 

które nie zostaną odebrane przez właściciela (po ich identyfikacji) w dniu ich znalezienia, są 

przekazywane Zarządcy Stadionu – PL.2012+ Sp. z o.o. al. Księcia J. Poniatowskiego 1, 03-901 

Warszawa, tel. (22) 295 90 00.  
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23. Na terenie Projektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, Nagrania kamer 

mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialność w stosunku do użytkowników, którzy nie 

stosują się do Regulaminu oraz instrukcji. Organizator gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w 

sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników. 

24. Uczestnik, przebywając na terenie Zimowego Narodowego wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela 

Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: 

utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, 

wykorzystania do promocji i organizacji projektu, udostępniania sponsorom oraz partnerom 

projektu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania na promocyjnych 

materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach 

telewizyjnych i radiowych.  

25. Zakazane jest prowadzenie przez użytkowników na terenie Projektu jakiejkolwiek zarobkowej 

działalności bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Organizatora i posiadania stosownych 

pozwoleń w tym zakresie. 

26. Każdy korzystający z Poranków dla Dzieci lub opiekunowie prawni osób korzystających z Poranków 

dla Dzieci są zobligowani do zapoznania się z powyższym Regulaminem i przestrzegania jego zasad 

oraz do zapoznania się i przestrzegania zasad Regulaminu PGE Narodowego w Warszawie oraz 

Regulaminów Zimowego Narodowego, dostępnych pod adresem: www.zimowynarodowy.pl. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzegania ww. regulaminów. 

27. Uznaje się, że każda osoba, przed zakupieniem biletu wstępu, zapoznała się z należytą uwagą z 

postanowieniami regulaminów, o których mowa w poprzednim punkcie i zobowiązała się do 

bezwzględnego ich przestrzegania.  

28. Osoby przebywające na obszarze Lodowiska naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym 

używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na obszarze 

Lodowiska, a także osoby niestosujące się do niniejszego Regulaminu lub do zaleceń służb 

porządkowych i osób upoważnionych przez Organizatora lub Operatora PGE Narodowego w 

Warszawie – PL.2012+ Sp. z o.o. – mogą zostać usunięte z Lodowiska niezależnie od ewentualnego 

skierowania sprawy na drogę postępowania karnego lub cywilnego. 

29. Osoby niszczące lub uszkadzające infrastrukturę lub wyposażenie Lodowiska lub PGE Narodowego 

ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

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

publikowane na stronie www.zimowynarodowy.pl 

31. Aktualny regulamin dostępny jest: w kasach biletowych oraz na stronie www.zimowynarodowy.pl 

32. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania Poranków dla Dzieci można zgłaszać do Organizatora na 

adres e-mail: infolinia@zimowynarodowy.pl  

33. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.11.2016r. 

 

Jazda na łyżwach jest sportem niebezpiecznym. Nawet przestrzeganie powyższych 

zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów. 

 


