Regulamin korzystania z toru wrotkarskiego

1. Postanowienia ogólne.
1.1 Teren Toru Wrotkarskiego jest integralną częścią Stadionu i w zakresie nieuregulowanym
niniejszym Regulaminem do korzystania z tego terenu stosuje się postanowienia Regulaminu
Stadionu.
1.2 Ilekroć mowa w niniejszym Regulaminie poniższe pojęcia oznaczać one będą:
1.1.1 Tor Wrotkarski – pas nawierzchni asfaltowej wokół Obiektu Stadionu, przeznaczony dla
ruchu pieszego i pojazdów kołowych innych niż pojazdy mechaniczne.
1.1.2 Operator – Arena Gdańsk Operator sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
1.1.3 Tryb Imprezowy – funkcjonowanie obiektu podczas imprez masowych i innych imprez (nie
zakwalifikowanych do imprez masowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa)
oraz okres potrzebny do przygotowania takich imprez.
1.1.4 Użytkownik – osoba korzystająca z Toru Wrotkarskiego, będąca uczestnikiem ruchu, w
szczególności, piesi, rolkarze / wrotkarze i rowerzyści, z wyłączeniem osób poruszających się
pojazdem silnikowym bądź motorowerem - w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. Prawo o ruchu drogowym.
2. Dostępność Toru Wrotkarskiego.
2.1. W godzinach otwarcia, Tor Wrotkarski jest obiektem ogólnodostępnym i korzystanie z niego jest
nieodpłatne dla Użytkowników.
2.2. Tor Wrotkarski jest otwarty codziennie w godzinach od 7.00 do 22.00, z zastrzeżeniem pkt 2.4.
2.3. Tor Wrotkarski jest zamknięty w dniach, w których obowiązuje Tryb Imprezowy.
2.4. Dostępność Toru Wrotkarskiego może być ograniczona w innych uzasadnionych przypadkach
określonych przez Operatora.
2.5. Zakazane jest używanie pojazdów mechanicznych na terenie Toru Wrotkarskiego, z zastrzeżeniem
ustępu poniższego.
2.6. Dopuszcza się użytkowanie Toru Wrotkarskiego wyłącznie przez pojazdy zapewniające dostawy
i posiadające odrębną zgodę Operatora.
2.7. Wszelkiego rodzaju treningi i jazdy zespołowe wymagają uzgodnienia i pisemnej zgody Operatora
oraz zabezpieczenia w sposób profesjonalny.
2.8. Zaleca się przeprowadzanie treningów oraz jazd zespołowych poza godzinami ogólnodostępnymi.
2.9. Jakakolwiek działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa bądź artystyczna, w tym
wykonywanie transmisji, nagrań radiowych bądź telewizyjnych, filmowanie bądź wykonywanie zdjęć
na Torze Wrotkarskim może odbywać się jedynie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody
Operatora.
2.10. Tor Wrotkarski jest obiektem monitorowanym.
3. Bezpieczeństwo.
3.1. Na Torze obowiązuje ograniczenie prędkości do 15 km / h.
3.2. Przed rozpoczęciem korzystania z Toru Wrotkarskiego Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z
treścią niniejszego regulaminu. Brak zapoznania się z regulaminem nie zwalnia Użytkownika z
obowiązku stosowania się do jego treści.

3.3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest dbać w trakcie korzystania z Toru Wrotkarskiego o
bezpieczeństwo własne oraz innych Użytkowników.
3.4. Każdy Użytkownik obowiązany jest dostosować prędkość i sposób jazdy do własnych umiejętności,
posiadanego sprzętu, warunków atmosferycznych a także obowiązany jest brać pod uwagę
prędkość i sposób jazdy innych Użytkowników.
3.5. Zabrania się w szczególności:
3.5.1. Korzystania z Toru Wrotkarskiego przy użyciu nie w pełni sprawnego sprzętu;
3.5.2. Korzystania z sanitariatów na wrotkach;
3.5.3. Wchodzenia na wrotkach na teren Obiektu Stadionu;
3.5.4. Jazdy z dziećmi na rękach;
3.5.5. Stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników toru jazdy na wrotkach, w tym jazdy
niezgodnej z obowiązującym kierunkiem ruchu , potrącania, szturchania czy przepychania,
skakania, gwałtownego hamowania oraz urządzania wyścigów czy innych niebezpiecznych
zabaw;
3.5.6. korzystania z Toru Wrotkarskiego przez osoby, których zły stan zdrowia na to nie pozwala.
3.6. Na Torze Wrotkarskim pierwszeństwo mają użytkownicy poruszający się w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara. Użytkownik jadący w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara,
zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa jadącym z
naprzeciwka.
3.7. Zaleca się używanie kasku i innych elementów ochraniających ciało podczas korzystania z Toru
Wrotkarskiego.
3.8. W razie prowadzenia na Torze Wrotkarskim jakichkolwiek prac i napraw Użytkownik jest
zobowiązany korzystać z Toru wrotkarskiego w sposób nieutrudniający prowadzenie prac, z
zachowaniem szczególnej ostrożności.
3.9. Zabrania się korzystania z Toru Wrotkarskiego osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub
innych środków odurzających oraz spożywania na Torze Wrotkarskim alkoholu lub innych środków
odurzających.
3.10. Na terenie Stadionu obowiązuje zakaz palenia poza wyznaczonymi w tym celu strefami.
3.11. Każdy z Uczestników zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Operatora bądź przedstawiciela
odpowiednich służb porządkowych, o wszystkich zaobserwowanych przypadkach naruszenia
niniejszego regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa przez innego Uczestnika.
4. Postanowienia porządkowe.
4.1. Użytkownik wchodząc na Tor Wrotkarski zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu
oraz wykonywania poleceń służb porządkowych Stadionu.
4.2. Zakazane jest zaśmiecanie i niszczenie Toru Wrotkarskiego oraz niszczenie infrastruktury wokół
Stadionu.
4.3. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o porządek i utrzymanie prawidłowego stanu technicznego
Toru wrotkarskiego.
4.4. Użytkownik zobowiązany jest zgłosić obsłudze Stadionu zauważone zniszczenia lub uszkodzenia,
jeśli mogą one wpływać na bezpieczeństwo Użytkowników.
4.5. W przypadku spowodowania przez Użytkownika jakichkolwiek szkód Operator dochodził będzie od
Użytkownika odszkodowania, podejmie także inne niezbędne i przewidziane przepisami prawa
działania.
4.6. Każda osoba naruszająca przepisy niniejszego regulaminu bądź prawa powszechnie
obowiązującego, zostanie niezwłocznie usunięta z Toru Wrotkarskiego.

4.7. Każdy Użytkownik Toru Wrotkarskiego, korzysta z niego na własną odpowiedzialność (w przypadku
osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą prawni opiekunowie). Użytkownicy, którzy nie mają
ukończonych 13 lat, mogą korzystać z Toru Wrotkarskiego jedynie pod nadzorem osób pełnoletnich.
4.8. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód poniesionych przez
Użytkowników, w tym powstałych w wyniku wypadków lub urazów, a także szkód w mieniu
powstałych na Torze Wrotkarskim, w szczególności powstałych w wyniku korzystania z Toru
Wrotkarskiego w sposób niezgodny z Regulaminem lub nieprzestrzegania przez Użytkowników
zasad bezpieczeństwa określonych niniejszym Regulaminem.
4.9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki lub
skradzione.
4.10. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z korzystaniem z Toru Wrotkarskiego należy zgłaszać w
Sekretariacie Stadionu.
4.11. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Regulaminu Stadionu.

