
 

REGULAMIN SZKÓŁKI JAZDY NA ŁYŻWACH 

 

1. Organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, szkółka łyżwiarstwa Piruette 

Opole oraz MUKS Orlik Opole.  

2. Celem szkółki jest nauka jazdy na łyżwach.  

3. Organizator w ramach szkółki zapewnia zajęcia profesjonalnych trenerów reprezentujących 

poszczególne dyscypliny. 

4. W szkółce mogą wziąć udział dzieci w wieku: 

- szkółka hokejowa – od 5 do 10 lat 

- szkółka łyżwiarstwa figurowego – od 4 do 7 lat 

5. Zajęcia będą się odbywały na sztucznym lodowisku „Toropol”  w Opolu przy ul.Barlickiego 13, 

45-083 w środy oraz czwartki od godz. 17.45 do 18.30 w terminach:  

- 11.04 (środa); 18.04 (środa) ;  19.04 (czwartek);  25.04(środa);  26.04(czwartek);  9.05 (środa);  

10.05(czwartek);  15.05(wtorek – zajęcia przełożone z 12.04); 16.05(środa); 17.05(czwartek) 

6. Koszt zajęć będzie wynosił 1 zł brutto od osoby za jednorazowe zajęcia, z obowiązkiem 

wykupienia pakietu 10 zajęć w wysokości 10zł brutto. Opłata będzie uiszczana jednorazowo za 

10 zajęć, przed pierwszymi zajęciami w kasie lodowiska. Dowód wpłaty będzie podstawą do 

wzięcia udziału w zajęciach. 

7. Szkolenie będzie prowadzone w dwóch dyscyplinach: jazda figurowa na lodzie oraz hokej na 

lodzie.  

8. Zajęcia będą prowadzone w dwóch zamkniętych grupach: 15 osób w łyżwiarstwie figurowym 

oraz 25 osób w hokeju na lodzie. O zapisie do grupy decyduje kolejność zgłoszeń. 

9. Lodowisko zostanie podzielone na dwie tercje, po jednej dla każdej z dyscyplin. 

10. Uczestnicy szkółki wchodzą na lód wyłącznie pod opieką trenera. Pozostałe zasady korzystania 

z obiektu obowiązują zgodnie z Regulaminem korzystania z lodowiska który jest dostępny na 

obiekcie sztucznego lodowiska „Toropol”. 

11. Przy zapisie dziecka, rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia 

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w nauce jazdy na łyżwach. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania pojedynczych zajęć z przyczyn niezależnych. 

13. Opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w zajęciach zobowiązani są do zapewnienia 

dziecku: 

· odpowiedniego ubioru, 

· punktualnego przyprowadzania dzieci na zajęcia, 

· kasku w przypadku dzieci poniżej 6 roku życia. 

14. Uczestnicy zajęć przebierają się w wyznaczonych miejscach. Za rzeczy pozostawione bez 

nadzoru, Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

15. Organizator, w ramach szkolenia, nie zapewnia uczestnikom łyżew. 

16. Na terenie sztucznego lodowiska „Toropol” w godzinach prowadzonych zajęć będzie działała 

wypożyczalnia łyżew. Cennik wypożyczenia łyżew jest dostępny na lodowisku. 

17. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na lodzie oraz uwag trenerów. 

18. Osoby zagrażające swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych, zostaną usunięte z tafli. 



19. Ze względu na specyfikę zajęć, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe 

wypadki, a nauka jazdy jest prowadzona na wyłączne ryzyko opiekunów prawnych. 

20. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne.  

21.  Każdy etap obejmuje 10  godzin lekcyjnych  nauki jazdy.  

22. Dzieci wyróżniające się w danej dyscyplinie, będą miały możliwość przejścia do 

profesjonalnego klubu - jazdy figurowej lub hokeja. O zakwalifikowaniu się do klubu decyduje 

trener. 

23. Zapisy prowadzone będą wyłącznie dnia 9.04.2018 od godziny 12:00 pod adresem mailowym: 

zapisy@mosir.opole.pl . Decyduje kolejność zgłoszeń. Rodzice zakwalifikowanych dzieci 

zostaną powiadomieni mailowo i telefonicznie. Po wyczerpaniu limitu zapisów, zgłoszenia nie 

będą przyjmowane. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, telefon 

kontaktowy do rodzica(opiekuna) i sekcja na którą dziecko będzie uczęszczać (hokej lub jazda 

figurowa). 
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