
REGULAMIN 

KORZYSTANIA   Z  PLACU  ZABAW  PUMPTRACK 

 

1. Administratorem placu zabaw PUMPTRACK jest Szkoła Podstawowa nr 2  

im.   Stefana Starzyńskiego w Nasielsku,  ul. Tadeusza Kościuszki 21,  

tel. (23) 69 12 556, (23) 69 12 614. 

2. Urządzenie placu zabaw PUMPTRACK przeznaczone jest do jazdy na rowerach 

posiadających co najmniej 1 sprawny hamulec, deskorolkach, łyżworolkach oraz 

hulajnogach. 

3. Każda osoba korzystająca z urządzeń placu zabaw PUMPTRACK MA 

OBOWIĄZEK UŻYWANIA KASKU OCHRONNEGO ORAZ KOMPLETU 

OCHRANIACZY przez cały czas jazdy. 

4. Za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy, wyłączną 

odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z urządzeń. Użytkownicy korzystają z 

placu zabaw PUMPTRACK NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.  

5. W przypadku osób niepełnoletnich i niepełnosprawnych ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

PONOSZĄ ICH PRAWNI OPIEKUNOWIE.  

6. Chodzenie po placu zabaw PUMPTRACK, przebywanie w strefie najazdów oraz 

zeskoków z przeszkód jest zabronione. 

7. Zabrania się wnoszenia na teren placu zabaw PUMPTRACK napojów 

alkoholowych, opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić 

zagrożenie dla użytkowników. Jazda i przebywanie na terenie placu zabaw 

PUMPTRACK osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środka 

odurzającego jest zabronione.  

8. Zabrania się wjeżdżania na plac zabaw PUMPTRACK  na wszelkiego rodzaju 

pojazdach motorowych(skutery, motocykle, quady). 

9. Zabrania się wjeżdżania na teren placu zabaw PUMPTRACK  zdalnie sterowanych 

modeli.  

10. Korzystanie z Pumptracka jest możliwe tylko w godzinach pracy szkoły i Orlika. 

11.  Na terenie placu zabaw PUMPTRACK obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, 

spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz wprowadzania 

zwierząt. 

12.  Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócać pobyt na terenie placu zabaw 

PUMPTRACK innym użytkownikom, będą usuwane przez upoważnione osoby. 

13.  Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi 

uprawiający sport, w związku z tym administrator nie ponosi odpowiedzialności za 

szkody zarówno na osobie, jak mieniu, w wyniku  korzystania z urządzeń placu 

zabaw PUMPTRACK, jako związanymi z ryzykiem sportowym.  

14.  Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystania urządzeń placu zabaw 

PUMPTRACK zgodnie z ich  przeznaczeniem  oraz  niezwłocznego powiadomienia 

zarządcy terenu o ewentualnych  uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne 

i pozostałych użytkowników. 

15. Pamiętaj o innych użytkownikach placu zabaw PUMPTRACK- nie jeździsz sam. 

16.  W przypadku większej ilości osób na placu zabaw PUMPTRACK poinformuj 

innych, że zamierzasz rozpocząć jazdę - poprzez podniesienie ręki, kontakt 



wzrokowy. 

Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie 

wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania.  

 

TELEFONY ALARMOWE: 

POGOTOWIE RATUNKOWE    999  (TEL. KOM. 112) 

POLICJA   997 

STRAŻ POŻARNA   998 
  


