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Regulamin Obiektu Rekreacyjnego w Starej Wsi 

1. Korzystający z obiektu rekreacyjnego są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu. 
Wejście jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i zobowiązaniem się do jego 
przestrzegania. 

2. Obiekt rekreacyjny służy do aktywnego wypoczynku, rekreacji oraz dla rozwoju sportu dziecięcego 
i młodzieżowego oraz amatorskiego. Jest to obiekt użyteczności publicznej przeznaczony dla 
społeczności lokalnej. 

3. Ustala się godziny korzystania z boisk – od 8.00 do zmierzchu (najpóźniej do godziny 21.30) 
4. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialności 

wynikających z przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu wykroczeń oraz innych ustaw w tym m.in. 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

5. Po przebywaniu w pomieszczeniach socjalnych, należy zostawić po sobie porządek.  
6. Wszelkie szkody należy zgłosić administratorowi. 
7. Zakazane jest używanie pojazdów mechanicznych na terenie całego obiektu.  

 
Tor Rolkarski  
 

1. Na Torze obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.  
2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest dbać w trakcie korzystania z Toru o bezpieczeństwo własne oraz 

innych użytkowników.  
3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest dostosować prędkość i sposób jazdy do własnych umiejętności, 

posiadanego sprzętu, warunków  atmosferycznych, a także zobowiązany jest brać pod uwagę prędkość 
i sposób jazdy innych Użytkowników.   

4. Zaleca się używanie kasku i innych elementów ochraniających ciało podczas korzystania z Toru.  
5. Zabrania się : 

- korzystania z Toru Rolkarskiego przy użyciu nie w pełni sprawnego sprzętu  
- korzystania z sanitariów w rolkach, 
- wchodzenia w rolkach na teren Boiska,  
- jazdy z dziećmi na rękach,  
- stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników Toru Rolkarskiego, w tym jazdy niezgodnej z 
obowiązującym kierunkiem ruchu, potrącenia, szturchania czy przepychania, skakania, gwałtownego 
hamowania oraz urządzania wyścigów czy innych niebezpiecznych zabaw.  

 
Boisko Sportowe  
 

1.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom korzystania z boiska zgodnie z przeznaczeniem 
zabrania się: 

a) używania butów piłkarskich o metalowych korkach oraz z wkręcanymi kołkami – dopuszcza się 
obuwie  halowe  

b) wchodzenia na boisko w butach na wysokim obcasie (możliwość uszkodzenia nawierzchni), 
c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np. rowerów, 

motorowerów, deskorolek, rolek itp., 
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 



e) wchodzenia na  piłkochwyty, 
f) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 
g) wprowadzania zwierząt. 

 

 

 

 


