
REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO 
ZADASZONY TOR KOLARSKI IM. ZBYSŁAWA ZAJĄCA 

PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 246 W SZCZECINIE 
 
1. Teren i urządzenia obiektu stanowią własność Gminy Miasta Szczecin i są zarządzane przez  
      Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji  z siedzibą w Szczecinie przy ul. Władysława  
      Szafera 7. 
2. Podstawą korzystania z zadaszonego toru kolarskiego jest zawarta umowa, po wcześniejszym    
      pisemnym złożeniu zamówienia. 
3. Do zadaszonego toru kolarskiego wolno wejść tylko w obecności osoby  prowadzącej zajęcia 
      (trenera, instruktora). 
4. Uprawniona osoba prowadząca trening odpowiada za: 

     - jazdę zawodników po torze tylko na sprzęcie do tego przystosowanym, 
     - przestrzeganie przepisów porządkowych oraz za bezpieczeństwo i dyscyplinę  
       zawodników,  
     - terminowe rozpoczęcie i zakończenie treningu, 
     - szkody powstałe na obiekcie w trakcie treningu, 
     - szkody wyrządzone osobom trzecim. 

5. Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji nie ponosi odpowiedzialności   
     za stan toru w przypadku: 

- bardzo złych warunków atmosferycznych (np.: zacinanie deszczu, mokry tor  jezdny), 
- braku energii elektrycznej. 

6. Za przedmioty wartościowe pozostawione na obiekcie MOSRiR nie ponosi odpowiedzialności. 
7. Wewnątrz zadaszonego toru kolarskiego zabrania się: 

- jazdy po betonowej nawierzchni na rowerach do tego nieprzystosowanych, 
   - jazdy bez kasków, 
   - jazdy na rowerach po mokrej nawierzchni, 
   - jazdy po betonowej nawierzchni samochodami, 
   - wjazdu samochodów powyżej 3,5 tony, 
   - wjazdu samochodów przez automatyczną bramę z elementami powyżej 3,5 m, 
   - zanieczyszczania trybun i dewastacji urządzeń obiektu, 
   - rzucania wszelkiego rodzaju przedmiotami, 
   - używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa oraz obrażnia innych osób, 
   - umiejscawiania grilli na ,,polbrukach”, 
   - wnoszenia opakowań szklanych, 
   - rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących, 
   - sprzedawania towarów i kart wstępu, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek  
     bez zezwolenia, 
   - spożywania alkoholu lub innych używek, 
   - wstępu osób nietrzeźwych lub pod wpływem środków odurzających, 
   - palenia tytoniu i papierosów elektronicznych,  
   - wprowadzania zwierząt. 

8. Zarządca określa, iż zgodnie z wymogami bezpieczeństwa na trybunach   zadaszonego toru  
      kolarskiego może być udostępnionych 2.000 miejsc siedzących i 330 miejsc stojacych. 
9. W przypadku uczestnictwa w imprezach masowych oraz innych odbywających się na obiekcie,     
      widzowie, uczestnicy i inne osoby mają obowiązek przestrzegania dodatkowo regulaminu 
      imprezy masowej wprowadzonego przez organizatora. 
10. Regulamin obiektu ogłasza się poprzez jego wywieszenie.  

 

                                                            
 


