
REGULAMIN ROLKOWISKA

 
1. Obiekt administrowany jest przez  Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Parkowa 3, 82-200 Malbork. 

2.  Osoby  korzystające  z  rolkowiska  zobowiązane  są  do  bezwzględnego  stosowania  się  do  zaleceń
wynikających z niniejszego regulaminu oraz do wykonywania poleceń pracowników obsługi. 

3. Pracownicy obsługi mają prawo nie wpuścić na teren Obiektu lub z niego wyprosić osoby, co do których
zachodzi podejrzenie, lub których zachowanie wskazuje, iż znajdują się w stanie nietrzeźwości lub są pod
wpływem środka odurzającego, naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzają zagrożenie dla siebie
lub innych, a także nie stosują się do postanowień regulaminów, instrukcji, oznakowania na terenie Obiektu
lub poleceń pracowników obsługi rolkowiska. Wyżej wymienione zachowanie może spowodować podjęcie
innych stosownych kroków przewidzianych prawem. 

4. Korzystanie z rolkowiska odbywa się zgodnie z informacją umieszczoną na terenie Obiektu i na stronie
internetowej www.osir.malbork.pl. dotyczącą godzin funkcjonowania rolkowiska. 

5. Korzystanie z rolkowiska jest płatne. 

6. Na płycie rolkowiska: 
• może przebywać jednocześnie do 100 osób; 

• mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z rolkami i posiadające ochraniacze na stawy łokciowe
i kolanowe; buty z rolkami nie mogą  być  wyposażone w hamulec z czarną  gumą  oraz wystające
metalowe elementy; 

• dzieci do lat  12 mogą  korzystać  z rolkowiska wyłącznie pod opieką  osób dorosłych i  muszą  być
wyposażone dodatkowo w kask i ochraniacze; 

• jazda na rolkowisku odbywa się w jednym kierunku, o którym decyduje obsługa rolkowiska.; 

7. Podczas jazdy na płycie rolkowiska należy zachować maksymalną ostrożność. 

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na rolkowisku bezwzględnie zakazuje się: 
• używania  kijów,  krążków hokejowych  i  innych  przedmiotów mogących  stanowić  zagrożenie  dla

uczestników korzystających z rolkowiska z wyłączeniem zajęć specjalistycznych z grupą hokejową,
prowadzonych pod nieobecność innych użytkowników rolkowiska; 

• siadania na bandach okalających płytę rolkowiska; 

• jazdy z dziećmi na rękach; 

• wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na płytę; 

• niszczenia sprzętu i urządzeń; 

• chodzenia w obuwiu po płycie rolkowiska; 

• stwarzania  sytuacji  niebezpiecznych  dla  użytkowników,  jazdy  pod  prąd,  urządzania  wyścigów,
niebezpiecznych zabaw; 

• wprowadzania i wnoszenia zwierząt; 



• palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających; 

• wnoszenia  opakowań  szklanych  i  innych  przedmiotów,  które  mogą  stanowić  zagrożenie  dla
użytkowników; 

• zaśmiecania terenu; 

• zakłócania porządku i używania słów wulgarnych; 

• jeżdżenia w rolkach poza płytą rolkowiska. 

9. Rolki zakładane są na terenie obiektu bezpośrednio przed wejściem na płytę rolkowiska. 

10. Za rzeczy pozostawione na terenie Obiektu obsługa nie ponosi odpowiedzialności. 

11. Osoby towarzyszące mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych dla widzów. 

12. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć  dozwolone jest wyłącznie w celach prywatnych po uzyskaniu
zgody pracownika obsługi. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych, m. in. poprzez
upublicznienie wizerunku przez osoby trzecie, w tym klientów korzystających z rolkowiska. 

13. Ryzyko związane z amatorskim i  wyczynowym uprawianiem sportu ponoszą  korzystający z Obiektu.
Użytkownicy korzystają z rolkowiska na własną odpowiedzialność. 

14.  OSiR  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  zarówno  na  osobie  jak  i  mieniu,  wynikłe  podczas
korzystania z rolkowiska – jako związane z ryzykiem sportowym. 

15.  Wszelkie  przypadki  wymagające  udzielenia  pierwszej  pomocy  przedmedycznej  należy  niezwłocznie
zgłaszać pracownikom obsługi rolkowiska. 

16. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń ponosi
pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

17. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia, wypadki lub inne zdarzenia mogące mieć wpływ na
bezpieczeństwo własne lub innych osób, należy bezzwłocznie zgłaszać: 

• obsłudze rolkowiska; 

• Kierownikowi  Obiektów , tel. 781 755 705 

• Dyrekcji OSiR tel. (0 55) 272 30 12, e-mail: info@osir.malbork.pl. 

    Dyrektor OSiR


