Projekt uchwały

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie regulaminu korzystania z placu zabaw Pumptrack znajdującego się na działce nr
495/8, 495/10 obręb 0004 na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. 2020, poz. 713) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z placu zabaw Pumptrack znajdującego się na działce nr
495/8, 495/10 obręb 0004 na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia zwany dalej „Regulaminem”
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Mgr Łukasz Pietrzak

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
PUMPTRACK

1. Regulamin dotyczy korzystania z placu zabaw pumptrack.
2. Korzystający z obiektu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i jego
przestrzegania.
3. Urządzenia placu zabaw pumptrack przeznaczone są do jazdy na rowerach
posiadających co najmniej jeden sprawny hamulec, deskorolkach, łyżworolkach oraz
hulajnogach.
4. Każda osoba korzystająca z urządzeń placu zabaw pumptrack ma obowiązek
używania kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy na kolana i łokcie przez cały
czas przebywania na torze.
5. Chodzenie po torze jazdy, jeżdżenie po skarpach, przebywanie w strefie najazdów
oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
6. Korzystający z placu zabaw pumptrack zobowiązani są do zachowania porządku i
czystości.
7. Zabrania się wnoszenia na teren placu zabaw pumptrack, opakowań szklanych czy
innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.
8. Zabrania się wjeżdżania na plac zabaw pumptrack na wszelkiego rodzaju pojazdach
motorowych (motocykle, samochody, quady).
9. Zabrania się wjeżdżania na teren placu zabaw pumptrack zdalnie sterowanych modeli
zabawek.
10. Zabrania się korzystania z placu zabaw w okresie od czerwca do sierpnia w godzinach
od 22.00 do 6.00, w okresie od listopada do marca w godzinach od 18.00 do 8.00, a w
miesiącach: kwiecień, maj, wrzesień, październik w godzinach od 19.00 do 8.00.
11. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren placu zabaw pumptrack, z wyłączeniem
psów asystujących osobom niepełnosprawnym.
12. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócać pobyt na terenie placu zabaw
pumptrack innym użytkownikom, będą usuwane przez upoważnione osoby.
13. Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z urządzeń placu zabaw
pumptrack zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia
zarządcy terenu o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń.
14. Każdy kto rozpoczyna korzystanie z placu zabaw pumptrack przed wjazdem na tor
zobowiązany jest zasygnalizować to pozostałym korzystającym poprzez podniesienie
ręki powyżej głowy.

