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REGULAMIN  
SZKÓŁKI ŁYŻYWIARSKIEJ ICERUNNERS 

 

 

 

1. Szkółka Łyżwiarska IceRunners jest zarejestrowaną działalnością jako ICERUNNERS ROLLRUNNERS Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

2. Celem działalności szkółki łyżwiarskiej jest szkolenie sportowe wszystkich członków, na wszystkich poziomach 

umiejętności oraz organizacja zajęć sportowych z zakresu jazdy na łyżwach. 

 

3. Na terenie budynków, gdzie przeprowadzane są zajęcia, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, 

spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz używania jakichkolwiek środków odurzających.  

 

4. Osoby pozostające pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą brać udziału w zajęciach. 

 

5. Aby uczestniczyć w zajęciach Szkółki Łyżwiarskiej IceRunners, osoby chętne, w danym miesiącu zobowiązane są do:  

 

• opłacenia składek członkowskich w formie karnetu lub opłaty za pojedyncze zajęcia łyżwiarskie; 

• przestrzegania zasad bezpieczeństwa; 

• bezwzględnego posłuszeństwa instruktorom i opiekunom;  

• kultury osobistej i zdyscyplinowania; 

• przestrzegania niniejszego regulaminu. 

 

6. Szkółka łyżwiarska prowadzi działalność w sezonach zimowych na lodowiskach: 

a. Ligawa przy Bułgarskiej w Poznaniu 

b. POSIR Malta  w Poznaniu 

c. POSIR Chwiałka im. Witalisa Ludwiczaka w Poznaniu 

d. Misiałek w Tarnowie Podgórnym 

e. GOSIR Komorniki w Plewiskach 

 

7. Zabrania się wejścia członów szkółki łyżwiarskiej na taflę lodowiska bez zgody instruktorów. 

 

8. Każdy z członków szkółki łyżwiarskiej zobowiązany jest do: 

 

• zjawiania się na zajęcia punktualnie; 

• zmiany obuwia na łyżwy przed zajęciami; 

• posiadania stroju sportowego zapewniający komfort w swobodnym poruszaniu się (zalecane ciepłe, luźne ubranie). 
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9. Na każdym obiekcie obowiązują inne zasady płatności za zajęcia oraz wypożyczania sprzętu: 

a. Na lodowisku Ligawa przy Bułgarskiej obowiązuje cennik IceRunners za uczestnictwo w zajęciach 

grupowych i indywidualnych. Płatności można dokonywać u instruktorów oraz przelewem na konto szkółki. 

Każdy uczestnik szkółki łyżwiarskiej, zapisany do grup zajęciowych ma prawo do wypożyczenia jednej pary 

łyżew na zajęcia prowadzone przez instruktorów nie wnosząc przy tym żadnych dodatkowych opłat. W 

przypadku dzieci, na tym obiekcie zapewniamy również ochronę głowy (kaski). W przypadku zajęć 

indywidualnych uczestnik musi zapłacić dodatkowo za wypożyczenie łyżew w wypożyczalni lodowiska. 

 

b. Na lodowisku Misiałek w Tarnowie Podgórnym obowiązuje cennik IceRunners za uczestnictwo w zajęciach 

grupowych. Płatności można dokonywać u instruktorów oraz przelewem na konto szkółki. Uczestnicy 

muszą wnieść opłatę do kasy lodowiska za wypożyczenie łyżew lub ochrony głowy, według cennika danego 

lodowiska. Na tym obiekcie nie prowadzimy zajęć indywidualnych. 

 

c. Na lodowisku POSIR Malta obowiązuje cennik IceRunners za uczestnictwo w zajęciach grupowych i 

indywidualnych, jednak płatności można dokonać tylko w kasie lodowiska. Uczestnicy muszą wnieść opłatę 

do kasy lodowiska za wypożyczenie łyżew lub ochrony głowy, według cennika danego lodowiska. 

 

d. Zasady płatności za uczestnictwo w zajęciach i wypożyczenia sprzętu na lodowisku POSIR Chwiałka ustala 

POSIR.  Więcej informacji na https://posir.poznan.pl/obiekty/chwialka/lodowisko . Na tym obiekcie nie 

prowadzimy zajęć indywidualnych. 

 

e. Zasady płatności za uczestnictwo w zajęciach i wypożyczenia sprzętu na lodowisku GOSIR Komorniki w 

Plewiskach ustala GOSIR Komorniki. Więcej informacji na https://gosirkomorniki.pl/obiekty-

gosir/lodowisko/ . Na tym obiekcie nie prowadzimy zajęć indywidualnych. 

 

10. Osoby, które wypożyczają sprzęt z obiektu, na którym prowadzone są zajęcia zobowiązane są do:  

 

• dbania o sprzęt sportowy (zakaz poruszania się w łyżwach po miejscach do tego nieprzeznaczonych); 

• oddania sprzętu po zajęciach w takim samym stanie jak w chwili jego wypożyczenia. 

 

11. Składka członkowska w przypadku lodowisko Ligawa przy Bułgarskiej, lodowisko Misiałek oraz lodowisko POSIR 

Malta na każdy miesiąc obejmuje: 

 

• uczestnictw w zajęciach prowadzonych przez instruktorów dla dzieci oraz dorosłych; 

• stałą opiekę oraz odpowiedzialność za członków Szkółki Łyżwiarskiej IceRunners podczas zajęć na lodowisku przez 

instruktorów prowadzących zajęcia; 

• wstęp na lodowisko,  

• wypożyczenie łyżew dla wszystkich oraz kasków (tylko na obiekcie Ligawa przy Bułgarskiej) 
 

12. Składka członkowska wynosi 120,00 PLN w skali jednego miesiąca przy założeniu, że w miesiącu wypadają 4 

godziny treningowe. W przypadku, kiedy godzin treningowych w miesiącu wypada mniej, ceny będą komunikowane 

uczestnikom kursu przed rozpoczęciem danego miesiąca. Składka członkowska za pojedynczy udział w zajęciach 

grupowych wynosi 40,00 PLN. Na zajęcia obowiązują zapisy online. 

 

13. W przypadku planowanej nieobecności na zajęciach prosimy o poinformowanie nas, z wyprzedzeniem, drogą 

mailową lub telefoniczną. Przy dwóch z rzędu niezgłoszonych nieobecnościach na zajęciach grupowych, uczestnik 

zostaje wykreślony z danej grupy i traci gwarancję miejsca na zajęciach grupowych. 

 

14. Składkę członkowską, w przypadku lodowiska Ligawa przy Bułgarskiej i lodowiska Misiałek należy wpłacać do 

instruktorów prowadzących zajęcia na pierwszych zajęciach danego miesiąca gotówką lub przelewem na konto bankowe 
ING Bank Śląski: PL24 1050 1979 1000 0090 8009 8966 

 

15. Zapisy do grup zajęciowych odbywają się w momencie ich ogłoszenia na stronie internetowej www.icerunners.pl. 

Jeśli osoba chce zapisać się na zajęcia w trakcie trwania sezonu, musi najpierw odbyć zajęcia indywidualne z 
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instruktorem prowadzącym żądaną grupę lub innym instruktorem IceRunners RollRunners Sp. Z o .o. aby ten mógł 

sprawdzić poziom jazdy i zezwolić na dołączenie do grupy zajęciowej. 

 

16. Aby umówić się na zajęcia indywidualne z instruktorem należy zadzwonić pod numer +48 791 936 242 lub napisać 

e-mail na adres icerunners.poznan@gmail.com i dokonać rezerwacji dnia i godziny zajęć. Odwołanie rezerwacji, możliwe 

najpóźniej 8h przed planowanymi zajęciami. W przypadku późniejszego odwołania rezerwacji lub niestawienia się na 

zajęciach należy uiścić pełną opłatę za zajęcia. 

 
 

17. Postanowienia specjalne w związku z pandemią COVID 19 1. 

 

• Wszyscy uczniowie zobowiązują się do wcześniejszego zapisania się na dane zajęcia, a przed samymi zajęciami do 

zgłoszenia się u instruktora prowadzącego daną grupę w celu sprawdzenia przez niego obecności.  

• Zalecana jest płatność kartą lub przelewem.  

• Każdy uczestnik zajęć przychodząc na zajęcia deklaruje jednocześnie, że czuje się dobrze i nie posiada niepokojących 

objawów.  

• Zalecana jest dezynfekcje rąk przed i po zajęciach.  

• Na miejscu zajęć nie mogą przebywać osoby trzecie, tylko uczniowie.  

• Nie wolno się gromadzić ani tworzyć większych skupisk.  

• Po zakończeniu zajęć, zalecane jest szybkie opuszczenie miejsca zajęć. Wszystkie pytania można kierować 

telefonicznie i mailowo.  

 

Szkółka Łyżwiarska IceRunners opracowuje i zatwierdza Regulamin szkółki oraz zastrzega sobie prawo do interpretacji 

powyższego Regulaminu.  

 
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2020, Poznań 

 
 


