
 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN OGÓLNY WROTKOWISKA 

KORZYSTANIE Z WROTKOWISKA RÓWNOZNACZNE JEST Z AKCEPTACJĄ WARUNKÓW NINIEJSZEGO REGULAMINU. 

1. Wrotkowisko przeznaczone jest wyłącznie do jazdy na rolkach i wrotkach. 

2. Wrotkowisko czynne codziennie, w godzinach 8:00 – 20:00. 

3. Wrotkowisko ma charakter otwarty. Wstęp jest bezpłatny. 

4. Osoby w wieku poniżej 12 lat mogą korzystać i przebywać na obiekcie pod nadzorem i opieką osoby dorosłej. 

5. Korzystający przebywa na wrotkowisku na własne ryzyko i odpowiedzialność. Całkowitą odpowiedzialność za osoby nieletnie 

korzystające z obiektu ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. 

6. Każda osoba korzystająca z wrotkowiska ma obowiązek używania podczas jazdy kasku i kompletu ochraniaczy. Osoba, 

która decyduje się korzystać z wrotkowiska bez ochraniaczy i kasku, robi to na własną odpowiedzialność. 

7. Osoby, które mają jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do korzystania z obiektu lub osoby u których korzystanie 

z wrotkowiska może w jakikolwiek sposób zaszkodzić ich zdrowiu nie powinny korzystać z obiektu. Decydując się na 

korzystanie z obiektu robią to na własną odpowiedzialność. 

8. Każda osoba korzystająca z wrotkowiska zobowiązana jest do bezwzględnego stosowania się do Regulaminu. 

9. Każda osoba korzystająca z wrotkowiska jest zobowiązana do wykorzystywania wrotkowiska zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

10. Wszyscy korzystający z wrotkowiska czynią to na własną odpowiedzialność, a za ewentualne wypadki jakie mogą się 

zdarzyć podczas jazdy, odpowiedzialność ponoszą osoby, z winy których wypadek powstał. OSiR nie ponosi 

odpowiedzialności z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wrotkowiska, 

z przyczyn przez OSiR niezawinionych w szczególności wypadków mogących zaistnieć z powodu upadku, uderzenia lub 

podcięcia przez inne osoby korzystające z wrotkowiska. 

11. OSiR informuje, że osoby korzystające z wrotkowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem wrotkarstwa. 

12. Na terenie wrotkowiska obowiązuje zakaz: wnoszenia i spożywania na torze artykułów spożywczych, wnoszenia 

i spożywania alkoholu i innych środków odurzających, przebywania na terenie obiektu pod wpływem alkoholu i innych 

środków odurzających, wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla 

użytkowników,  palenia tytoniu, papierosów elektronicznych, itp. 

13. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania się na terenie wrotkowiska i terenie obiektu. 

14. Podczas korzystania z obiektu i jazdy na torze należy: 

 Stosować się do reguł ograniczonego zaufania i kontrolować prędkość poruszania się  

 Zachować prawostronny kierunek jazdy w celu uniknięcia kolizji 

15. Na terenie wrotkowiska zabrania się: 

 Gwałtownego hamowania, popychania i zajeżdżania drogi innym użytkownikom 

 Wprowadzania zwierząt 

 Wrzucania jakichkolwiek przedmiotów na płytę wrotkowiska 

 Poruszania się na wrotkach/rolkach  poza płytą wrotkowiska  

16. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane. 

17. Osoby nie przestrzegające zasad niniejszego regulaminu będą usuwane z obiektu. 

18. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.  

19. Na płycie wrotkowiska należy zachować maksymalną ostrożność. 

20. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych – mokra nawierzchnia – korzystanie z obiektu jest zabronione. 

Funkcjonowanie obiektu z tego powodu lub z przyczyn technicznych może być zmienione. 

DYREKTOR OSiR 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Telefony alarmowe: 

Pogotowie ratunkowe tel. 999, 

Straż Pożarna tel. 998, 

Policja tel. 997, 

Straż Miejska tel. 986, 

Zarządca OSiR Olsztyn tel. 519 566 062 

 

 


