
REGULAMIN

KORZYSTANIA Z TORU ROWEROWEGO PUMPTRACK

1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z toru rowerowego pumptrack, zwanego

dalej „torem”.

2. Właścicielem toru jest Gmina Góra zwana dalej „Właścicielem”.

3. Torem administruje Zarządca wyznaczony przez Właściciela.

4. Każda osoba korzystająca z toru jest  zobowiązana do zapoznania się  z przepisami

niniejszego regulaminu i podporządkowania się jego treści.

5. Korzystanie z toru jest ogólnodostępne i bezpłatne.

6. Z toru można korzystać codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do

21.00, w soboty, niedziele i święta w godzinach od 10.00 do 21.00.

7. Korzystanie  z  toru  może  być  ograniczone  czasowo.  Informacja  w  tym  zakresie

podawana jest przez Zarządcę do wiadomości publicznej.

8. Tor  przeznaczony  jest  do  jazdy  na  sprawnych  rowerach  (bez  metalowych  lub

aluminiowych pegów), hulajnogach, deskorolkach i rolkach.

9. Użytkownik  zobowiązany  jest  korzystać  z  toru  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem

i z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa. 

10. Każda osoba korzystająca z toru ma obowiązek używania przez cały czas jazdy kasku 

ochronnego oraz kompletu ochraniaczy na kolana i łokcie. 

11. Prędkość  jazdy  na  torze  należy  dostosować  do  swoich  umiejętności,  warunków

atmosferycznych oraz liczby osób na torze.

12. Wszyscy użytkownicy korzystający jednocześnie z toru powinni poruszać się w jednym

kierunku. 

13. Zabrania  się  chodzenia  po  torze,  a  także  zjeżdżania  z  toru,  wjeżdżania  na  tor  lub

zatrzymywania się w miejscach do tego niewyznaczonych.

14. Zabrania  się  wjeżdżania  na  tor  na  wszelkiego  rodzaju  pojazdach  silnikowych  oraz

zdalnie sterowanych modeli .

15. Zakazuje się używania toru gdy jest mokry, oblodzony lub w przypadku stwierdzenia

uszkodzenia toru.

16. Każdy  korzystający,  w  trosce  o  zdrowie  własne  i  pozostałych  użytkowników,

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zarządcę o zauważonych uszkodzeniach

toru. 

17. Osoby przebywające na torze i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym



używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób, a także osoby nie

stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu będą wezwane do opuszczenia

toru.

      


