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TOR WROTKARSKI
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.   Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
A)  WCT SPARTAN – należy przez to rozumieć Wrocławskie Centrum Treningowe Spartan sp. z o.o., który jest zarządcą obiektu.,
B)  CENTRUM – należy przez to rozumieć Centrum Treningowe przy ul. Sukielickiej,
C)  KLIENCIE – należy przez to rozumieć osobę, która ma prawo korzystać z usług centrum, będąca uczestnikiem ruchu, w szczególności rolkarze, wrotkarze i rowerzyści, z wyłączeniem osób poruszających się
 pojazdem  silnikowym bądź motorowerem - w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
D)  TORZE WROTKARSKIM DO JAZDY SZYBKIEJ  – należy  rozumieć tor owalny o nawierzchni syntetycznej usytuowany w centralnej części obiektu  przeznaczony wyłącznie do organizacji imprez i szkoleń
 rolkarskich prowadzonych przez WCT SPARTAN. 
E)  TORZE WROTKARSKIM DO JAZDY ULICZNEJ – należy  rozumieć pas nawierzchni asfaltowej przeznaczony dla ruchu pojazdów kołowych innych niż mechaniczne.
F)  TRYBIE IMPREZOWYM – należy rozumieć funkcjonowanie obiektu podczas imprez masowych i innych imprez (nie zakwalifikowanych do imprez masowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa)
 oraz okres potrzebny do przygotowania takich imprez.

2. DOSTĘPNOŚĆ TORÓW WROTKARSKICH
2.1.   Centrum otwarte jest codziennie od godz. 9.00 do zmierzchu z zastrzeżeniem pkt 2.3. i 2.4.
2.2. W godzinach otwarcia, tor wrotkarski do jazdy ulicznej jest obiektem ogólnodostępnym i korzystanie z niego jest nieodpłatne dla klientów. Wyłączeniu podlega tor wrotkarski do jazdy szybkiej z nawierzchnia
  syntetyczną, który przeznaczony jest do prowadzenia szkoleń rolkarskich przez WCT SPARTAN oraz organizacji treningów i zawodów po wcześniejszym uzgodnieniu zasad i opłat.
2.3       Centrum zamknięte jest w dniach, w których obowiązuje tryb imprezowy.
2.4. WCT SPARTAN może czasowo zamknąć Tor Wrotkarski ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.
2.5. Dostępność torów wrotkarskich może być ograniczona w innych uzasadnionych przypadkach określonych przez WCT SPARTAN.
2.6.  Zakazane jest używanie pojazdów mechanicznych na terenie centrum, z zastrzeżeniem ustępu poniższego.
2.7. Dopuszcza się użytkowanie toru wrotkarskiego wyłącznie przez pojazdy zapewniające dostawy i posiadające odrębną zgodę WCT SPARTAN.
2.8. Na torze wrotkarskim obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia zajęć z nauki i doskonalenia jazdy na rolkach przez osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze nie zatrudnione w WCT SPARTAN. Szkoleniem na 
obiekcie zajmują się wyłącznie instruktorzy WCT SPARTAN sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi zasadami i cennikiem.
2.9. Na torze wrotkarskim obowiązuje całkowity zakaz poruszania się rowerami i wózkami z dziećmi.

3. BEZPIECZEŃSTWO
3.1.  Przed rozpoczęciem korzystania z torów wrotkarskich klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Brak zapoznania się z regulaminem nie zwalnia klienta z obowiązku stosowania się
  do jego treści.
3.2. Każdy klient zobowiązany jest dbać w trakcie korzystania z torów wrotkarskich o bezpieczeństwo własne i innych klientów.
3.3. Każdy klient zobowiązany jest dostosować prędkość i sposób jazdy do własnych umiejętności, posiadanego sprzętu, warunków atmosferycznych, a także zobowiązany jest brać pod uwagę prędkość i sposób
  jazdy innych klientów. 
3.4. Na torze wrotkarskim obowiązuje lewostronny kierunek ruchu (przeciwny do ruchu wskazówek zegara).
3.5. Każdy klient korzysta z torów wrotkarskich na własną odpowiedzialność jest świadomy ryzyka związanego z uprawianiem sportu ekstremalnego.
3.6. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z toru wrotkarskiego ze szczególną ostrożnością i po konsultacji z lekarzem.
3.7. Zabrania się w szczególności:
 - korzystania z toru wrotkarskiego do jazdy szybkiej bez wcześniejszej zgody WCT SPARTAN,
 - korzystania z torów wrotkarskich przy użyciu nie w pełni sprawnego sprzętu,
 - jazdy z dziećmi na rękach
 - stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla klientów toru wrotkarskiego, w tym jazdy niezgodnej z obowiązującym kierunkiem ruchu, potrącania, szturchania, przepychani, skakania, gwałtownego hamowania oraz
   urządzania wyścigów czy innych niebezpiecznych zabaw,
 - korzystania z torów wrotkarskich osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywania ich na terenie centrum,
  pozostawiania na płycie jakichkolwiek przedmiotów i sprzętu (toreb, butelek, pachołków itp.)
 - wprowadzania zwierząt,
 - zaśmiecania i niszczenia torów wrotkarskich oraz infrastruktury wokół centrum,
 - siadania, opierania się, wieszania na bandach okalających tor wrotkarski do jazdy szybkiej, pozostawianie na nich ubrań i innych przedmiotów.
 - rozpalania  grilla, jak również zamieszczania jakichkolwiek ogłoszeń bez zgody kierownictwa centrum.
3.8. Na terenie centrum obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia.
3.9. Zaleca się używanie kasku i innych elementów ochraniających ciało podczas korzystania z torów wrotkarskich.
3.10. W razie prowadzenia na torze wrotkarskim jakichkolwiek prac i napraw, klient zobowiązany jest korzystać z toru wrotkarskiego w sposób nieutrudniający prowadzenie prac, z zachowaniem wymaganej
  ostrożności.
3.11. Klient zobowiązany jest zgłosić obsłudze centrum zauważone zniszczenia lub uszkodzenia, jeśli mogą one wpływać na bezpieczeństwo klientów.

4. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE
4.1. Jakakolwiek działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa czy artystyczna może odbywać się jedynie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody WCT SPARTAN.
4.2. Klient wchodząc na tor wrotkarski zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych centrum.
4.3. Klient zobowiązany jest do dbania o porządek i utrzymanie prawidłowego stanu technicznego torów wrotkarskich.
4.4. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu wiąże się z możliwością natychmiastowego usunięcia klienta z terenu centrum.
4.5. W przypadku spowodowania przez klienta jakichkolwiek szkód, WCT SPARTAN dochodził będzie od klienta odszkodowania, podejmie także inne niezbędne i przewidziane przepisami prawa działania.
4.6.  Każdy klient centrum korzysta z niego na własną odpowiedzialność. Na terenie centrum mogą przebywać: osoby pełnoletnie, dzieci do 13 roku życia pod opieką osób pełnoletnich, osoby niepełnoletnie za
  wiedzą ich opiekuna. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za będące pod ich opieką osoby, odpowiadają za ich bezpieczeństwo oraz ewentualne szkody przez nie wyrządzane.
4.7. WCT SPARTAN nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód poniesionych przez klientów, w tym powstałych w wyniku wypadków lub urazów, a także szkód w mieniu powstałych na torze
  wrotkarskim, w szczególności powstałych w wyniku korzystania z toru wrotkarskiego w sposób niezgodny z regulaminem lub nieprzestrzegania przez klientów zasad bezpieczeństwa określonych niniejszym
  regulaminem.
4.8. WCT SPARTAN nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, pozostawione bez opieki lub skradzione.
4.9. Niniejszy regulamin stanowi integralną część regulaminu ogólnego WCT SPARTAN.
4.10. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z korzystaniem z centrum należy  zgłaszać obsłudze  lub  bezpośrednio  w sekretariacie: sekretariat@spartan.wroc.pl.
 
 

Prezes WCT Spartan sp. z o.o.

Paweł Łosiński

NINIEJSZY REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA 2 listopada 2017 ROKU
TELEFONY ALARMOWE:
POGOTOWIE – 999                  POLICJA - 997
STRAŻ POŻARNA – 998         EUROPEJSKI TEL. ALARMOWY - 112


