
Regulamin akcji „Zima w mieście 2022” 

Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminami poszczególnych obiektów Ośrodka 

Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek w Warszawie włącznie z 

wytycznymi sanitarnymi obowiązującymi w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia 

epidemicznego. 

2. Akcja „Zima w mieście 2022”, zwana dalej „akcją”, trwa od 31 stycznia  2022 r. do 11 lutego 

2022 r. w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku, zgodnie z grafikiem: 

Pływalnia Polonez, ul. Łabiszyńska 20 
wejścia indywidualne: 31.01-11.02,  w godz. 8:00, 9:00, 13:00 
wejścia grupowe: 31.01-11.02, w godz. 10:00, 11:00, 12:00 

Sala gimnastyczna, ul. Łabiszyńska 20a 
wejścia grupowe i indywidualne: 31.01-11.02, w godz. 9:00-14:00 

Hala sportowa, ul. Ossowskiego 25 
wejścia grupowe: 31.01-11.02, w godz. 9:00-14:00 

Lodowisko, ul. Łabiszyńska 20a 
wejścia indywidualne: 31.01-11.02,  w godz. 9:00, 12:00  
wejścia grupowe: 31.01-11.02, w godz. 10:00, 11:00  

Lodowisko w Parku Bródnowskim 
wejścia indywidualne: 31.01-11.02,  w godz. 12:00, 13:30 
wejścia grupowe: 31.01-11.02, w godz. 09:00, 10:30 
 

3. Wejścia na pływalnię Polonez i Lodowisko przy ul. Łabiszyńskiej 20a rozpoczynają się o 

pełnych godzinach podanych wyżej, pobyt na terenie hali basenowej i płycie lodowiska trwa 

45 minut. 

4. Wejścia na lodowisko w Parku Bródnowskim rozpoczynają się o podanych wyżej godzinach, 

każda sesja trwa 75 minut. 

5. Liczba uczestników akcji korzystających w jednym czasie z obiektów OSiR  

nie może przekraczać 60 osób. 

6. Uczestnikami akcji są uczniowie warszawskich szkół oraz uczniowie mający stałe miejsce 

zamieszkania w Warszawie w roku szkolnym 2020/2021, a także opiekunowie grup. 

7. Wejścia grupowe możliwe są tylko i wyłącznie po uprzedniej rezerwacji zgodnie ze 

zgłoszonym harmonogramem wejść i po okazaniu Identyfikatora akcji „Zima w Mieście”. 

8. Opiekun grupy jest zobowiązany przy wejściu podać dokładną liczbę uczestników. 

9. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi pełną odpowiedzialność za jej 

bezpieczeństwo. 

10. Opiekun grupy zobowiązany jest do poinformowania uczestników o zasadach wynikających z 

Regulaminu danego obiektu oraz wytycznych sanitarnych. 

11. Indywidualni uczestnicy akcji wchodzą na obiekty  za okazaniem legitymacji szkolnej oraz 

oświadczenia rodzica/opiekuna o zgodzie na samodzielne uczestnictwo dziecka w akcji „Zima 

w mieście 2022”, którego wzór jest dostępny w recepcji oraz na stronie 

www.osirtargowek.waw.pl, z zastrzeżeniem że uczniowie nie mający ukończonych 13 lat 

mogą korzystać z obiektów wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 


