
Zarządzenie Nr 37/2021 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu 

 

z dnia 27 października 2021r. 

 

w sprawie wprowadzenia  Regulaminu toru wrotkarsko-łyżwiarskiego „KALBAR” 

wraz z wielofunkcyjnymi boiskami sportowymi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w 

Elblągu  

 

Na podstawie § 11 ust. 2 i 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/218/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 

listopada 2015 r. w sprawie  połączenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Sportowo-

Biznesowe   

w Elblągu  z jednostką budżetową pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Elblągu  

 i  ust. 1 Pełnomocnictwa Nr 82/2021 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 29 lipca 

2021r.,  zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Wprowadza  się Regulamin toru wrotkarsko-łyżwiarskiego „KALBAR” wraz z wielofunkcyjnymi 

boiskami sportowymi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 2. 

Nadzór nad wykonaniem postanowień zawartych w Regulaminie powierza się Kierownikowi 

Kompleksu Obiektów Sportów Zimowych i Letnich. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 01 listopada 

2021r. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik  

do Zarządzenia Nr.37/2021 Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Elblągu z dnia 27 października 2021r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu toru 

wrotkarsko-łyżwiarskiego „KALBAR” wraz 

wielofunkcyjnymi boiskami sportowymi 

 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Elblągu 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

TORU WROTKARSKO-ŁYŻWIARSKIEGO 

„KALBAR” wraz z WIELOFUNKCYJNYMI 

BOISKAMI SPORTOWYMI 

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU  

I REKREACJI  W ELBLĄGU 

 

 

 
 

 



 

1. Tor Wrotkarsko-Łyżwiarski jest obiektem Gminy Miasto Elbląg zarządzanym przez 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.  

2. Tor Wrotkarsko-Łyżwiarski ma charakter ogólnodostępny i jest czynny zgodnie  

z harmonogramem ustalonym przez zarządcę obiektu.  

3.  W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak: deszcz, opady 

śniegu itp., uniemożliwiających korzystania z nawierzchni wrotkarsko-łyżwiarskiej , Tor 

może zostać zamknięty do odwołania. 

4. Przed rozpoczęciem korzystania z toru wrotkarskiego Użytkownik zobowiązany jest 

zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Brak zapoznania się z regulaminem nie 

zwalnia Użytkownika z obowiązku stosowania się do jego treść. 

5. W miesiącach: kwiecień-listopad obiekt funkcjonuje jako tor wrotkarski, zaś w 

miesiącach: grudzień- marzec jako tor łyżwiarski.  

6. Wstęp na Tor wrotkarski dla mieszkańców Elbląga jest bezpłatny, dla pozostałych 

Użytkowników – odpłatny, zgodnie z obowiązującym cennikiem.  

7. Wstęp na Tor łyżwiarski jest odpłatny, zgodnie z obowiązującym cennikiem.  

8. W przypadku organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych i okolicznościowych oraz 

treningów –harmonogram korzystania z obiektu może ulec zmianie.  

9. W trakcie trwania treningów i zawodów sportowych obowiązuje zakaz wejścia na tor 

pozostałym Użytkownikom.  

10. Na torze łyżwiarskim mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami.  

11. Podczas przerw na konserwację tafli lodowej wszyscy Użytkownicy toru łyżwiarskiego 

zobowiązani są do  opuszczenia tafli lodowej.  

12. W razie prowadzenia na torze jakichkolwiek prac i napraw obowiązuje zakaz wejścia.  

13. Osoby korzystające z toru zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do 

zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych 

obiektu.  

14. Każdy Użytkownik obowiązany jest dbać w trakcie korzystania z toru o bezpieczeństwo 

własne oraz innych Użytkowników.  

15. Każdy Użytkownik toru zobowiązany jest dostosować prędkość i sposób jazdy do 

własnych umiejętności, posiadanego sprzętu, warunków atmosferycznych a także 

obowiązany jest brać pod uwagę prędkość i sposób jazdy innych Użytkowników.  

16. Na torze obowiązuje lewostronny kierunek ruchu (przeciwny do ruchu wskazówek 

zegara).  

17. Zaleca się używanie kasku oraz innych elementów ochraniających ciało podczas 

korzystania z toru.  

18. Na terenie toru obowiązuje zakaz palenia papierosów, wnoszenia i spożywania 

napojów alkoholowych, środków odurzających oraz przebywania w obiekcie osób w 

stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających. 



19. Użytkownicy korzystają z toru na własne ryzyko i odpowiedzialność, odpowiedzialność 

za dzieci ponoszą rodzice ,lub prawni opiekunowie. 

20. Użytkownik toru zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości na obiekcie. 

21. Użytkownicy, którzy nie mają ukończonych 10 lat mogą korzystać z toru jedynie pod 

opieką osób pełnoletnich. 

22.  Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych.  

23. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia związane z korzystaniem z toru 

należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze obiektu.  

24. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu bądź ogólnie przyjętych zasad 

zachowania się w miejscu publicznym przez Użytkownika, obsługa obiektu może 

usunąć go z toru.  

25. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zgubione lub 

pozostawione bez opieki lub skradzione.  

26. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i cielesne 

spowodowane nieodpowiednim zachowaniem się użytkowników toru.   

27. Użytkownik toru zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem  

i przestrzegania jego zasad.  

28. Użytkownicy naruszający zasady bezpieczeństwa i porządku będą pociągani do 

odpowiedzialności karno-administracyjnej.  

29. Tor jest obiektem monitorowanym.  

30. Na terenie Toru zabrania się:  

1) korzystania z obiektu przy użyciu nie w pełni sprawnego sprzętu;  

2) wnoszenia i spożywania jedzenia i napojów;  

3) siadania, opierania się, wieszania na bandach okalających tor, pozostawianie na nich 

ubrań i innych przedmiotów. 

4) wnoszenia fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych. 

5) wprowadzania i wnoszenia zwierząt. 

6) niszczenia sprzętu i urządzeń sportowych. 

7) jazdy z dziećmi na rękach. 

8) stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników toru, w tym jazdy niezgodnej  

z obowiązującym kierunkiem ruchu, potrącania, szturchania czy przepychania, 

skakania, gwałtownego hamowania oraz urządzania wyścigów czy innych 

niebezpiecznych zabaw. 

9) jazdy po nawierzchni toru na deskorolkach i rowerach. 

10) dopuszcza się warunkowo używania rowerków dziecięcych i hulajnóg , tylko w sposób 

przewidziany przez zarządcę obiektu. 

11) używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów 

mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z Toru – z wyjątkiem 

zawodów sportowych oraz treningów specjalistycznych – dotyczy toru łyżwiarskiego. 



12) używania pojazdów mechanicznych – z wyjątkiem pojazdów do pielęgnacji toru/lodu. 

13) rzucania śniegiem - dotyczy toru łyżwiarskiego. 

14) chodzenia na łyżwach po terenie okalającym Tor, poza wyłożonymi wykładzinami 

gumowymi - dotyczy toru łyżwiarskiego.  

31. Warunkiem udziału w zajęciach sportowych/ślizgawkach jest: 

1) obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na 

teren wydarzenia oraz opuszczając obiekt. 

2) obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przed wejściem do obiektu. 

3) zachowanie bezpiecznego dystansu od innych klientów i pracowników obsługi toru. 

4) zakrywanie usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania – 

jak najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk. 

5) ustawianie się we wszelkich kolejkach (np. do wejścia, wyjścia, toalet, szatni)  

z zachowaniem bezpiecznego dystansu. 

 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji  

z siedzibą w Elblągu przy ul. Karowej 1 zwany dalej Administratorem; Administrator 

prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, można kontaktować się  

z inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mosir.elblag.eu. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia ochrony 

bezpieczeństwa na terenie Toru wrotkarsko-łyżwiarskiego 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  art.6 ust.1 lit. e ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 

5. Posiada Pani/Pan prawo do:  

1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

2) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

3) przenoszenia danych,  

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 

 


