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Regulamin korzystania z toru rowerowego typu pumptrack 
 

 

§ 1. Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Toru rowerowego typu pumptrack 

zwanego dalej „Torem”.  

2. Właścicielem Toru jest Gmina Czerwonak.  

3. Administratorem Toru jest Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku,  

ul. Leśna 6, zwane dalej „Administratorem”.  

4. Tor znajduje się na terenie gminy Czerwonak, w Promnicach, ul. Leśna.  

5. Tor jest obiektem ogólnodostępnym służącym zabawie i aktywnemu wypoczynkowi.  

6. Korzystanie z Toru dozwolone jest w godzinach dobrej widoczności, tj. od świtu do 

zmroku, z uwzględnieniem ciszy nocnej, obowiązującej od godz. 22.00 do 6.00.  

7. Wstęp na teren toru równoznaczny jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu, 

zobowiązaniem do jego przestrzegania, a także stosowania się do poleceń Administratora  

i zachowania zasad bezpieczeństwa.  

§ 2. Zasady korzystania z toru  

1. Tor przeznaczony jest wyłącznie do jazdy na sprawnych rowerach sportowych typu BMX, 

DIRT/SLOPE lub MTB, lub innych wyposażonych w minimum jeden hamulec oraz do jazdy 

na deskorolkach, rolkach i hulajnogach.  

2. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą przebywać na terenie Toru wyłącznie pod 

opieką rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.  

3. Jednocześnie z Toru mogą korzystać maksymalnie trzy osoby.  

4. Użytkownicy Toru powinni być wyposażeni w sprawny sprzęt ochrony osobistej: 

certyfikowany kask, ochraniacze nóg i rąk oraz rowerowe rękawice ochronne, i używać go 

przez cały czas jazdy.  

5. Jeżeli użytkownicy nie są pewni, że są w stanie bezpiecznie korzystać z Toru, powinni 

powstrzymać się od jazdy, aby nie sprowadzać niebezpieczeństwa na siebie oraz na innych 

uczestników ruchu.  

6. Użytkowanie Toru powinno odbywać się zgodnie z wyznaczonym i oznakowanym 

kierunkiem jazdy. Należy zawsze sprawdzić, czy Tor jest wolny.  

7. Zmiana kierunku, w stosunku do wyznaczonego, może nastąpić wyłącznie po jej 

zaakceptowaniu przez wszystkich użytkowników Toru oraz upewnieniu się, że wszyscy 
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rozpoczynają jazdę w tym samym kierunku. Użytkownicy jednocześnie korzystający z Toru 

powinni poruszać się w jednym kierunku.  

8. Korzystać z Toru należy rozważnie, nie przeceniając swoich możliwości. Zjazdy i skoki 

należy poprzedzić sportową rozgrzewką i sprawdzeniem sprzętu, który ma zostać 

wykorzystany.  

9. Prędkość jazdy należy dostosować do swoich umiejętności, warunków atmosferycznych 

oraz liczby osób na trasie.  

10. Zakazuje się użytkowania Toru, gdy jest mokry lub oblodzony.  

11. Użytkownicy przebywający na terenie Toru zobowiązani są korzystać z jego 

infrastruktury na własną odpowiedzialność i ryzyko.  

12. Użytkownicy Toru są świadomi, że biorą na siebie ryzyko, jakie związane jest  

z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu. Użytkownicy przyjmują do 

wiadomości, że nawet przestrzeganie zasad nie jest w stanie zapobiec urazom  

i przeciążeniom. Upadki, których uniknięcie może być niemożliwe nawet przy 

zachowaniu wszystkich wymogów bezpieczeństwa mogą nieść trudne do przewidzenia 

konsekwencje zdrowotne.   Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 

szkody w sprzęcie lub urazy użytkowników bądź osób przebywających w pobliżu Toru 

powstałe bez jego winy, w szczególności wynikające z nieprzestrzegania niniejszego 

regulaminu.  

13. Z Toru należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabronione jest chodzenie po 

Torze, zjeżdżanie z Toru, wjeżdżanie na Tor lub zatrzymywania się w miejscach do tego 

niewyznaczonych.  

14. Każdy z użytkowników zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy 

oraz bezpieczną odległość od użytkownika jadącego z przodu.  

15. Ze względu na bezpieczeństwo zabrania się korzystania z obiektu osobom:  

a) kontuzjowanym (skręcone kostki, kolana, itp.),  

b) z chorobami układu ruchowego,  

c) z wadami serca,  

d) chorym na epilepsje,  

e) będącym pod wypływem alkoholu lub środków odurzających,  

f) kobietom w ciąży.  
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16. Użytkownicy toru zobowiązani są do niezaśmiecania terenu, wyrzucania odpadów 

wyłącznie w miejsca do tego przeznaczone i dbania o porządek.  

17. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre 

obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób 

przebywających na terenie Toru, a także osoby niestosujące się ̨do przepisów niniejszego 

regulaminu lub do zaleceń służb porządkowych oraz pracowników Administratora, będą ̨

usuwane z terenu Toru, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę ̨

postępowania karnego, w sprawach o wykroczenia lub cywilnego.  

§ 3. Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie skargi i wnioski, a także zauważalne uszkodzenia Toru i jego infrastruktury 

należy zgłaszać Administratorowi: Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN  

w Czerwonaku, tel. (61) 812 14 04, adres: ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak lub e-mail: 

zgloszenia@akwenczerwonak.pl  

 

Telefony alarmowe:  

997 – Policja,  

998 – Straż Pożarna,  

999 – Pogotowie Ratunkowe,  

112 - Telefon Alarmowy  

 


