
 

    
 REGULAMIN 

korzystania z Sali Wielofunkcyjnej B MCK podczas zajęć z jazdy 

na rolkach (rolkowisko)  4 lipca- 18 sierpnia 2017 
 

1. Warunkiem korzystania z rolkowiska jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego przestrzeganie.  
2. Bilet wstępu na teren rolkowiska kosztuje 5 zł. Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na teren rolkowiska w godzinach jego działania. 
3. Rolkowisko jest czynne w okresie od 4 lipca do 18 sierpnia 2017 r., od wtorku do piątku, w godz. od 10.00 do 14.00. 
4. W trakcie działania rolkowiska można skorzystać z warsztatów: wtorek i czwartek - warsztaty na rolkach; środa i piątek - warsztaty na 

deskorolce, w godz. 10.00 - 12.00. Jednorazowy koszt warsztatów wynosi 10 zł od osoby za 1 godz. zajęć, płatne u instruktora.  
5. Rolkowisko nie jest placem zabaw!  
6. Na terenie rolkowiska mogą przebywać: - samodzielnie – osoby dorosłe tzn. mające ukończony 18 rok życia; - dzieci i młodzież do lat 18 – 

mogą przebywać na terenie rolkowiska wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych bądź prawnie 
dokumentowanych.  

7. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.  
8. Użytkownicy korzystają z rolkowiska na własną odpowiedzialność.  
9. Urządzenia rolkowiska przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach i deskorolkach. 
10. Na jednym elemencie może jeździć tylko jedna osoba.  
11. Osoba korzystająca z elementów i urządzeń rolkowiska ma obowiązek używania przez cały czas jazdy kasku ochronnego oraz kompletu 

ochraniaczy.  
12. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów i zeskoków z przeszkód jest zabronione.  
13. W przypadku większej ilości osób korzystających z obiektu, każdy uczestnik jest zobowiązany do informowania innych uczestników o zjeździe 

z przeszkody – na przykład poprzez podniesienie ręki i nawiązanie kontaktu wzrokowego.  
14. Zabrania się :  

a) palenia tytoniu na terenie rolkowiska;  
b) wnoszenia oraz spożywania alkoholu i innych używek na terenie rolkowiska;  
c) przebywania na terenie rolkowiska po spożyciu alkoholu i innych używek;  
d) wprowadzania psów i innych zwierząt na teren obiektu;  
e) używania rolkowiska do innych celów (np. gry w piłkę);  
f) wrzucania przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla użytkowników i zanieczyszczających teren;  
g) jazdy na hulajnogach i rowerach.  

15. Za wypadki, jakie mogą się zdarzyć podczas korzystania z elementów i urządzeń obiektu, niespowodowane zaniedbaniami organizatora 
zajęć, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z elementów i urządzeń, na zasadzie ryzyka sportowego.  

16. Jazda na deskorolkach czy rolkach jest sportem niebezpiecznym. Przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu nie eliminuje w całości ryzyka 
urazów.  

17. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu na obiekcie, ponosi użytkownik, w związku z czym, za szkody zarówno 
na osobie jak i mieniu, wynikłe z użytkowania rolkowiska, administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.   

18. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie rolkowiska innym użytkownikom, będą usuwane z obiektu przez 
administratora lub inne służby do tego upoważnione.  

19. Funkcję Administratora obiektu pełni PTWP Event Center. 
 


