
Załącznik do uchwały Nr XXXIV/418/2021 

Rady Miasta Starogard Gdański 

z dnia 19 maja 2021 r 

 

REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z TORU DLA ROWERÓW GÓRSKICH I BMX „WYROBISKO"    
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 

I  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Tor dla rowerów górskich i BMX, zwany dalej obiektem, jest ogólnodostępny, przeznaczony do celów 
sportowych i rekreacyjnych, a korzystanie z niego jest nieodpłatne. 

2. Obiekt administrowany jest przez Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim. 

3. Niniejszy REGULAMIN toru rowerowego ,,Wyrobisko", zwany dalej "Regulaminem", określa zasady 
korzystania z obiektu oraz wszystkich urządzeń zlokalizowanych na jego terenie. 

4. Użytkownik korzystający z obiektu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, akceptuje jego 
zasady oraz spełnia warunki i ograniczenia w nim zawarte. 

5. Osoby nie stosujące się do postanowień Regulaminu mogą zostać pozbawione możliwości korzystania 
z obiektu. 

II  ZASADY KORZYSTANIA 

1. Dzieci w wieku do 14 lat mogą korzystać z obiektu pod opieką rodziców/opiekunów prawnych. 

2. Za osoby niepełnoletnie, które korzystają z obiektu, odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie prawni. 

3. Osoby korzystające z obiektu nie mogą swym zachowaniem powodować sytuacji zagrażających 
bezpieczeństwu i zdrowiu ich samych oraz innych użytkowników, a także osób towarzyszących. 

4. Osoby korzystające z obiektu powinny bezwzględnie zwracać uwagę na innych użytkowników, w celu 
wyeliminowania sytuacji powodujących zagrożenie dla zdrowia i życia. Każdy użytkownik zobowiązany jest 
zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy oraz bezpieczną odległość od innych osób. 

5. Osoby korzystające z obiektu lub ich opiekunowie prawni są odpowiedzialni materialnie za uszkodzenia 
lub zniszczenia. 

6. Osoby korzystające z obiektu mają obowiązek używania kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy 
przez cały czas jazdy. 

7. Obiekt przeznaczony jest wyłącznie do jazdy na sprawnych rowerach górskich oraz BMX wyposażonych 
w dwa sprawnie działające hamulce. 

8. Jeżeli użytkownik nie jest pewny, że jest w stanie bezpiecznie korzystać z obiektu, powinien się 
powstrzymać od jazdy, aby nie sprowadzać niebezpieczeństwa na siebie oraz na innych użytkowników. 

9. Prędkość jazdy należy dostosować w szczególności do swoich umiejętności, warunków atmosferycznych 
oraz liczby osób na trasie. 

10. Dla celów bezpieczeństwa użytkownik powinien przebywać na terenie obiektu wraz z drugą osobą. 

11. Zakazuje się korzystania z obiektu, gdy jest on mokry lub oblodzony. 

12. Zabrania się chodzenia po torze, a także zjeżdżania z toru, wjeżdżania na tor lub zatrzymywania się 
w miejscach do tego niewyznaczonych. 

13. W przypadku większej ilości osób na obiekcie, należy poinformować innych o zamiarze rozpoczęcia 
jazdy - poprzez podniesienie ręki, kontakt wzrokowy itp. 

14. Przed rozpoczęciem korzystania z obiektu należy sprawdzić jego stan techniczny, a wszystkie usterki 
należy zgłaszać administratorowi obiektu telefonicznie. 



  

III CZYNNOŚCI ZABRONIONE 

Zabrania się: 

1. Przebywania na obiekcie osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków 
odurzających. 

2. Korzystania z urządzeń oznakowanych jako uszkodzone lub zepsute. 

3. Wprowadzania zwierząt. 

4. Niszczenia zieleni i urządzeń. 

5. Wykonywania czynności powodujących zagrożenie życia lub zdrowia innych użytkowników obiektu. 

6. Wspinania się po konstrukcjach technicznych. 

7. Palenia wyrobów tytoniowych oraz korzystania ze środków odurzających. 

8. Spożywania napojów alkoholowych. 

9. Zaśmiecania terenu. 

10. Wnoszenia i korzystania z materiałów pirotechnicznych i ostrych narzędzi. 

IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Użytkownicy korzystają z obiekktu na własną odpowiedzialność i ryzyko. 

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na zdrowiu i życiu użytkowników 
obiektu spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz nie odpowiada za mienie użytkowników 
pozostawione bez zabezpieczenia na terenie obiektu. 

V SKARGI 

Skargi dotyczące obiektu można kierować do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starogardzie Gdańskim, 
ul. Tczewska 20, 83-200 Starogard Gdański. 

NUMERY ALARMOWE 112,  999 POGOTOWIE RATUNKOWE,  998 STRAŻ POŻARNA, 

997 POLICJA, 986 STRAŻ MIEJSKA 

ADMINISTRATOR OBIEKTU Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim, ul.Tczewska 20, 83-
200 Starogard Gdański, tel. 58 56 230 01. 

 


