REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/15

użytkowania Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. gen. Thommee 1A
w Nowym Dworze Mazowieckim

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.

Miasteczko Ruchu Drogowego, zwane dalej Miasteczkiem, administrowane jest przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Warszawie.
Każdy korzystający z Miasteczka zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

Miasteczko czynne jest codziennie od stycznia do grudnia* w godzinach:
a)

b)

dla wszystkich chętnych**:
kwiecień - październik
listopad - marzec

godz.
godz.

planowane zajęcia dla grup zorganizowanych:
poniedziałek – piątek
godz.

8.00 – 20.00
9.00 – 15.00

9.00 – 15.00

*W okresie jesienno-zimowym, Miasteczko Ruchu Drogowego będzie czynne tylko
atmosferycznych, tzn. umożliwiających bezpieczne korzystanie z niego.

w przypadku sprzyjających warunków

**W czasie zajęć dla grup zorganizowanych korzystanie z Miasteczka Ruchu Drogowego dla osób indywidualnych będzie wstrzymane.
3.
4.
II.

Miasteczko służy do nauki zasad ruchu drogowego oraz zapewnia możliwość należytego szkolenia i przeprowadzania egzaminów na
kartę rowerową.
Osoby nie stosujące się do postanowień regulaminu mogą zostać pozbawione możliwości korzystania z Miasteczka.

ZASADY KORZYSTANIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obiekt jest ogólnie dostępny oraz bezpłatny dla osób korzystających z niego. Dostępność może być ograniczona na czas trwania
zorganizowanych zajęć, szkoleń i egzaminów.
Korzystanie z urządzeń Miasteczka dozwolone jest dla użytkowników wyposażonych w kaski ochronne.
Korzystanie z Miasteczka dozwolone jest dla młodzieży i dzieci w wieku do 10 lat pod opieką rodziców bądź opiekunów.
Osoby korzystające z Miasteczka nie mogą swym zachowaniem powodować sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu dla
samych siebie, innych użytkowników, a także osób towarzyszących.
Użytkownicy Miasteczka, rodzice oraz opiekunowie winni zwrócić bezwzględnie uwagę na innych użytkowników w celu
wyeliminowania kolizji powodującej zagrożenie dla zdrowia i życia.
Podczas korzystania z Miasteczka nie wolno pozostawiać na nim żadnych przedmiotów lub sprzętu zagrażających bezpieczeństwu
innych użytkowników.
Osoby korzystające z Miasteczka wraz z jego wyposażeniem są odpowiedzialne materialnie za uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń
Miasteczka.
Terminy organizacji zajęć planować należy wcześniej w uzgodnieniu z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Warszawie
z siedzibą przy ul. Odlewniczej 8 - tel.22 59-76-765, e-mail: brd@word.waw.pl

III. CZYNNOŚĆ ZABRONIONE
Zabrania się:
1. Korzystania z Miasteczka przez osoby będące w stanie nietrzeźwym.
2. Instalowania na terenie Miasteczka indywidualnych urządzeń i sprzętu nie będącego na wyposażeniu Miasteczka.
3. Korzystania z Miasteczka poza godzinami otwarcia.
4. Korzystania z urządzeń oznakowanych jako uszkodzone.
5. Wprowadzania psów i innych zwierząt.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

V.

Za wypadki na życiu i zdrowiu użytkowników Miasteczka administrator nie ponosi odpowiedzialności.
Administrator nie odpowiada za mienie użytkowników pozostawione bez zabezpieczenia na terenie Miasteczka.
Uwagi, skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania obiektu można kierować do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Warszawie z siedzibą przy ul. Odlewniczej 8 - tel. 22 59-76-704

TELEFONY
Telefon alarmowy – 112
Pogotowie Ratunkowe – 999
Straż Pożarna – 998
Policja – 997
Straż Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim 986
 niniejsza treść regulaminu wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku (Zarządzenie 29/15)
 Traci moc regulamin z dnia 18.03.2015 roku (Zarządzenie 14/15)

