
 
 

 

XII Liceum Ogólnokształcące  
z Oddziałami Sportowymi 

w Radomiu 
 

26-611 Radom ul. Osiedlowa 36 
tel. (48) 366 58 05   fax (48) 366 53 30 

WWW.12LO.PL    SEKRETARIAT@12LICEUM.PL 

 
 

 
REGULAMIN PORZĄDKOWY LODOWISKA 

 
1. Lodowisko otwarte jest w dni powszednie w godzinach od 10:00 do 19:00, a w soboty 

i niedziele od 10:00 do 18:00. 
2. Użytkownicy lodowiska mogą skorzystać nieodpłatnie z szatni i wypożyczalni łyżew 

zlokalizowanej na terenie szkoły. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe 
pozostawione w szatni. 

3. Wypożyczający łyżwy zobowiązani są przedstawić pracownikom obsługi lodowiska 
dokument tożsamości (lub wpłacić kaucję w wysokości 50 PLN) oraz potwierdzić 
wypożyczenie łyżew własnoręcznym podpisem. Osoby korzystające z szafek w szatni wnoszą 
kaucję za kluczyk w wysokości 10 PLN.  

4. Użytkownicy lodowiska zobowiązani są do: 
a. bezwzględnego stosowania się do poleceń i uwag pracowników obsługi obiektu; 
b. kulturalnego zachowywania się na terenie obiektu; 
c. niezwłocznego powiadomienia pracowników obsługi w przypadku zauważenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości; 
5. Zabrania się: 

a. wchodzenia na lodowisko w obuwiu bez łyżew; 
b. używania do jazdy innych łyżew niż łyżwy hokejowe; 
c. wykonywania skoków; 
d. gwałtownego hamowania; 
e. siadania na bandach lodowiska; 
f. wnoszenia jakichkolwiek napojów i jedzenia oraz spożywania ich podczas jazdy; 
g. rzucania jakichkolwiek przedmiotów; 
h. palenia tytoniu; 
i. przebywania w stanie nietrzeźwym; 
j. wprowadzania zwierząt; 
k. używania telefonów komórkowych; 
l. jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce itp. 

6. Za zniszczenia lub uszkodzenia mienia użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną. 
7. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie lodowiska wyłącznie pod opieką rodziców. 
8. Jednorazowo na lodowisku przebywać może maksymalnie 30 osób. 
9. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lodowisko może zostać zamknięte. 
10. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu. 
11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia i bezpieczeństwo osób 

nieprzestrzegających niniejszego regulaminu. 
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

UŻYTKOWNIKÓW LODOWISKA 
 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest XII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Sportowymi w Radomiu, ul. Osiedlowa 36, 26-611 Radom. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypożyczenia łyżew na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

3. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania lub cofnięcia zgody. 

5. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować żądaniem przez Administratora kaucji w kwocie 50 PLN. 

7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Bartłomiej Kida, email: 

bodo.radom@gmail.com 

8. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzecich. 

9. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 


