
Załącznik nr 14 

Do Zarządzenia Nr 10/2022  

Dyrektora MOSiR z dnia 13.04.2022  

 

REGULAMIN  

MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO 

ul. Przy Zalewie, 39-400 Tarnobrzeg 
 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Miasteczko Ruchu Drogowego administrowane jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Tarnobrzegu. 

2. Przed rozpoczęciem zabawy w Miasteczku Ruchu Drogowego użytkownik zobowiązany jest do 

zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. 

3. Miasteczko Ruchu Drogowego służy do nauki zasad ruchu drogowego. 

4. Osoby nie stosujące się do postanowień regulaminu mogą zostać pozbawione możliwości korzystania  

z urządzeń. 

5. Miasteczko Ruchu Drogowego jest wyposażone w: 

a) pionowe znaki drogowe – ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne, 

b) poziome znaki drogowe, 

c) sygnalizację świetlną. 

 

II. ZASADY KORZYSTANIA 

 

1. Korzystanie z urządzeń Miasteczka Ruchu Drogowego dozwolone jest tylko dla użytkowników 

wyposażonych w odpowiednie zabezpieczenia (kaski ochronne itp.). 

2. Dzieci w wieku do 7 lat powinny korzystać z urządzeń pod opieką rodziców lub opiekunów. 

3. Osoby korzystające z urządzeń Miasteczka Ruchu Drogowego nie mogą swym zachowaniem 

powodować sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu dla samych siebie, innych użytkowników, 

a także osób towarzyszących. 

4. Podczas korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego na powierzchniach nie wolno pozostawiać 

żadnych przedmiotów lub sprzętu. 

5. Osoby korzystające z Miasteczka Ruchu Drogowego muszą zwrócić bezwzględną uwagę na innych 

użytkowników w celu wyeliminowania kolizji powodującej zagrożenie dla zdrowia i życia. 

6. Osoby wypożyczające Miasteczko Ruchu Drogowego wraz z jego wyposażeniem są odpowiedzialne 

za uszkodzenia i zniszczenia sprzętu. 

7. Termin grupowego korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego należy ustalić na tydzień przed 

planowanym terminem , tel. 15 822 52 53. 

 

III. CZYNNOŚCI ZABRONIONE 

 

Zabrania się: 

1. Korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego osobom w stanie nietrzeźwym. 

2. Instalowania na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego indywidualnych urządzeń i sprzętu, nie 

będącego na wyposażeniu miasteczka. 

3. Korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego w godzinach nocnych. 

4. Korzystania z urządzeń oznaczonych jako zepsute i uszkodzone. 

 



IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Za wypadki na życiu i zdrowiu użytkowników Miasteczka Ruchu Drogowego spowodowane 

nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za mienie użytkowników pozostawione bez 

zabezpieczenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego. 

3. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia znajdujące się na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego 

ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, które wyrządziły. 

4. Umieszczanie reklam oraz prowadzanie akcji promocyjnych na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego 

możliwe jest tylko na podstawie zgody Dyrektora lub osoby upoważnionej po uprzednim uzgodnieniu 

formy, lokalizacji oraz czasu trwania ekspozycji. 

5. Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi MOSiR. 


