
ZARZĄDZENIE NR 85/2020 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 3 lipca 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z obiektu rekreacyjnego – toru rowerowego typu 
pumptrack, przy ul. Brwinowskiej 30 w Podkowie Leśnej 

Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713), zarządzam co następuje: 

§ 1.  Wprowadza się Regulamin korzystania z obiektu rekreacyjnego – toru rowerowego typu pumptrack, 
przy ul. Brwinowskiej 30 w Podkowie Leśnej. 

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

  
 

Burmistrz Miasta Podkowa 
Leśna 

 
 

Artur Tusiński 
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Załącznik do zarządzenia Nr 85/2020 

Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 

z dnia 3 lipca 2020 r. 

Regulamin użytkowania toru rowerowego typu "PUMPTRACK" w Podkowie Leśnej 

1. Niniejszy regulamin toru rowerowego typu „PUMPTRACK”, zwany dalej „regulaminem”, określa 
zasady korzystania z obiektu oraz wszystkich urządzeń zlokalizowanych na jego terenie. 

2. Użytkownik oraz opiekun korzystający z toru oświadcza, że zapoznał się z regulaminem, akceptuje jego 
zasady oraz spełnia warunki i ograniczenia w nim zawarte. 

3. Korzystanie z obiektu odbywa się w godzinach dobrej widoczności z uwzględnieniem ciszy nocnej 
obowiązującej od godz. 2200 do 800. 

4. Urządzenia toru rowerowego typu „PUMPTRACK” przeznaczone są do jazdy na rowerach 
posiadających co najmniej jeden sprawny hamulec, deskorolkach, łyżworolkach oraz hulajnogach. 

5. Każda osoba korzystająca z urządzeń ma obowiązek używania kasku ochronnego oraz kompletu 
ochraniaczy przez cały czas jazdy. 

6. Za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba 
korzystająca z urządzeń – użytkownicy korzystają z toru rowerowego typu „PUMPTRACK” na własną 
odpowiedzialność. 

7. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie. 

8. Chodzenie po torze, jeżdżenie po skarpach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód 
jest zabronione. 

9. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie toru innym użytkownikom, będą 
usuwane przez upoważnione osoby. 

10. Zabrania się wnoszenia na teren toru rowerowego typu „PUMPTRACK” napojów alkoholowych, 
opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników. 

11. Jazda i przebywanie na terenie toru osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków 
odurzających jest zabronione. 

12. Na terenie toru rowerowego typu „PUMPTRACK” obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, 
spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz wyprowadzania zwierząt. 

13. Zabrania się wjeżdżania na tor na wszelkiego rodzaju pojazdach motorowych (motocykle, samochody, 
quady). 

14. Zabrania się wjeżdżania na tor zdalnie sterowanymi modelami. 

15. Korzystać z toru mogą jedynie użytkownicy w dobrym ogólnym stanie zdrowia, nie zażywający 
środków ograniczających zdolności. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z toru jedynie o ile ich stan 
zdrowia to umożliwia oraz pod opieką osoby uprawnionej. 

16. Jeżeli użytkownik nie jest pewny, że jest w stanie bezpiecznie korzystać z toru rowerowego powinien 
się powstrzymać od jazdy, aby nie spowodować niebezpieczeństwa dla siebie oraz dla innych użytkowników. 

17. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku 
z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe 
z korzystania z urządzeń toru rowerowego typu „PUMPTRACK” – jako związanymi z ryzykiem sportowym. 

18. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń toru tylko zgodnie z ich 
przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych 
uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników. 

19. Maksymalna ilość użytkowników każdorazowo korzystających jednocześnie z toru wynosi 6. 

20. Każdy użytkownik zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy oraz bezpieczną 
odległość od rowerzysty jadącego z przodu. 
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21. Tor umożliwia jazdę w obu kierunkach. Zmiana kierunku jazdy może nastąpić wyłącznie po jej 
zasygnalizowaniu i zaakceptowaniu przez wszystkich użytkowników toru oraz upewnieniu się, że wszyscy 
rozpoczynają jazdę w tym samym kierunku. 

22. Prędkość jazdy należy dostosować w szczególności do swoich umiejętności, warunków 
atmosferycznych oraz liczby osób na trasie. 

23. Zakazuje się użytkowania toru rowerowego gdy jest mokry lub oblodzony. 

24. Dla celów bezpieczeństwa użytkownik powinien przebywać na terenie toru rowerowego typu 
„PUMPTRACK”  wraz z drugą osobą. 

25. Pamiętaj o innych użytkownikach toru – nie jeździsz sam! 

26. W przypadku większej ilości osób na torze poinformuj innych, że zamierzasz rozpocząć jazdę – poprzez 
podniesienie ręki, kontakt wzrokowy itp. 

NIC  NIE  CHRONI  PRZED  UPADKIEM  Z  PRZESZKÓD ! 
NIE  PRZECENIAJ  SWOICH  MOŻLIWOŚCI ! 

TELEFONY  ALARMOWE: 
Pogotowie Ratunkowe  999 
Straż Pożarna    998  
Policja    997 
Telefon alarmowy  112 

ADMINISTRATOR  OBIEKTU 

Urząd Miasta Podkowa Leśna 

ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna 

tel. 22 759 21 00
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