Regulamin Toru Wrotkarsko-Łyżwiarskiego KALBAR im. Kazimierza Kalbarczyka
1. Tor Wrotkarsko-Łyżwiarski jest obiektem Gminy Miasto Elblag zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Elblągu.
2. Tor Wrotkarsko-Łyżwiarski ma charakter ogólnodostępny i jest czynny zgodnie z harmonogramem ustalonym
przez zarządcę obiektu.
3. W miesiącach: kwiecień-październik obiekt funkcjonuje jako tor wrotkarski, zaś w miesiącach: listopad marzec jako tor łyżwiarski.
4. Wstęp na Tor wrotkarski dla mieszkańców Elbląga jest bezpłatny, dla pozostałych Użytkowników – odpłatny,
zgodnie z obowiązującym cennikiem.
5. Wstęp na Tor łyżwiarski jest odpłatny, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
6. W przypadku organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych i okolicznościowych oraz treningów –
harmonogram korzystania z obiektu może ulec zmianie.
7. W trakcie trwania treningów i zawodów sportowych obowiązuje zakaz wejścia na Tor pozostałym
Użytkownikom.
8. Na Torze łyżwiarskim mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami.
9. Podczas przerw na konserwację tafli lodowej wszyscy Użytkownicy Toru łyżwiarskiego muszą opuścić Tor.
10. W razie prowadzenia na Torze jakichkolwiek prac i napraw obowiązuje zakaz wejścia na Tor.
11. Osoby korzystające z Toru zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających
z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych Toru.
12. Każdy Użytkownik obowiązany jest dbać w trakcie korzystania z Toru o bezpieczeństwo własne oraz innych
Użytkowników.
13. Każdy Użytkownik Toru 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.
14. Na Torze obowiązuje lewostronny kierunek ruchu (przeciwny do ruchu wskazówek zegara).
15. Zaleca się używanie kasku oraz innych elementów ochraniających ciało podczas korzystania z Toru.
16. Na terenie Toru obowiązuje zakaz palenia papierosów, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
środków odurzających oraz przebywania w obiekcie osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub
środków odurzających.
17. Na terenie Toru zabrania się:
1) korzystania z obiektu przy użyciu nie w pełni sprawnego sprzętu;
2) wnoszenia i spożywania jedzenia i napojów;
3) siadania, opierania się, wieszania na bandach okalających Tor, pozostawianie na nich ubrań
i innych przedmiotów;
4) wnoszenia fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych;
5) wprowadzania i wnoszenia zwierząt;
6) niszczenia sprzętu i urządzeń sportowych;
7) jazdy z dziećmi na rękach;
8) stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników Toru, w tym jazdy niezgodnej z obowiązującym
kierunkiem ruchu, potrącania, szturchania czy przepychania, skakania, gwałtownego hamowania oraz
urządzania wyścigów czy innych niebezpiecznych zabaw;
9) używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić
zagrożenie dla uczestników korzystających z Toru – z wyjątkiem zawodów sportowych oraz treningów
specjalistycznych – dotyczy toru łyżwiarskiego;
10) używania pojazdów mechanicznych – z wyjątkiem pojazdów do pielęgnacji toru/lodu;
11) rzucania śniegiem - dotyczy toru łyżwiarskiego;
12) chodzenia na łyżwach po terenie okalającym Tor, poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi - dotyczy
toru łyżwiarskiego.
18. Użytkownik Toru zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości na obiekcie.

19. Użytkownicy, którzy nie mają ukończonych 10 lat mogą korzystać z Toru jedynie pod opieką osób
pełnoletnich.
20. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych.
21. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia związane z korzystaniem z Toru należy bezzwłocznie
zgłaszać obsłudze Toru.
22. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu bądź ogólnie przyjętych zasad zachowania się w miejscu
publicznym przez Użytkownika, obsługa obiektu może usunąć go z Toru.
23. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zgubione lub pozostawione bez opieki lub
skradzione.
24. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i cielesne spowodowane
nieodpowiednim zachowaniem się użytkowników Toru.
25. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi Toru.
26. Użytkownik Toru zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
27. Użytkownicy naruszający zasady bezpieczeństwa i porządku będą pociągani do odpowiedzialności karnoadministracyjnej.
28. Tor jest obiektem monitorowanym.
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