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REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO 

 

Podstawowym celem funkcjonowania Miasteczka Ruchu Drogowego (dalej: MRD) jest edukacja 

dzieci i młodzieży w zakresie poprawności w zachowaniach na drodze, jako uczestników ruchu 
drogowego, doskonalenie zasad bezpiecznej techniki poruszania się po drogach rowerami, 

pogłębiania znajomości przepisów prawa o ruchu drogowym, a w konsekwencji głównym celem 
funkcjonowania MRD jest ograniczenie ilości ofiar tragicznych zdarzeń drogowych z udziałem 
dzieci w szczególności w drodze do szkoły. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Miasteczko Ruchu Drogowego, jest obiektem Mareckiego Centrum Edukacyjno-

Rekreacyjnego (dalej: MCER), zarządzanego przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 

o.o. (dalej: MIM). 

2. Każdy korzystający z MRD zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego 
Regulaminu i przestrzegania jego zasad.  

3. MRD czynne jest sezonowo w godzinach od 8.00 do 20.00. 

4. W czasie zajęć dla grup zorganizowanych korzystanie z MRD dla osób indywidualnych 
będzie wstrzymane. 

5. MRD służy do nauki zasad ruchu drogowego oraz wspomaga możliwość należytego 
przygotowania do egzaminów na kartę rowerową.  

6. Osoby nie stosujące się do postanowień Regulaminu mogą zostać pozbawione 
możliwości korzystania z MRD.  
 

II. ZASADY KORZYSTANIA  

1. MRD jest przeznaczone wyłącznie do jazdy na rowerach. 
2. Na terenie MRD obowiązuje bezwzględny zakaz używania pojazdów, które mogą 

uszkodzić jego infrastrukturę.  
3. MRD przeznaczone jest dla wszystkich osób pragnących: 

a) poznać zasady bezpiecznego poruszania się po drogach; 
b) utrwalić lub sprawdzić kwalifikacje na kartę rowerową; 
c) uczestniczyć w zajęciach wychowania komunikacyjnego. 

4. Korzystanie z MRD jest bezpłatne. Dostępność może być ograniczona na czas trwania 
zorganizowanych zajęć lub szkoleń.  

5. Z MRD mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane jedynie pod 

opieką kadry pedagogicznej, rodziców, opiekunów. 
6. Grupy zorganizowane mogą dokonywać rezerwacji po wcześniejszym uzgodnieniu 

terminu (e-mail: mcer@mcer.pl).  
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7. Korzystanie z infrastruktury MRD dozwolone jest wyłącznie dla użytkowników 
wyposażonych w odpowiednie zabezpieczenia (kaski ochronne itp.). 

8. Dzieci w wieku do lat 13 mogą korzystać z obiektu wyłącznie w obecności i pod opieką 
pełnoletniego rodzica lub opiekuna. 

9. Osoby korzystające z MRD nie mogą swym zachowaniem powodować sytuacji 
zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu dla samych siebie, innych użytkowników, a także 
osób towarzyszących. 

10. Użytkownicy MRD, rodzice oraz opiekunowie winni zwrócić bezwzględnie uwagę na 
innych użytkowników w celu wyeliminowania kolizji powodującej zagrożenie dla zdrowia i 
życia. 

11. Podczas korzystania z MRD nie wolno pozostawiać na nim żadnych przedmiotów lub 
sprzętu zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników.  

12. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń tylko zgodnie z ich 
przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadamiania MIM o zauważonych 
ewentualnych uszkodzeniach lub zniszczeniach urządzeń w trosce o zdrowie i 
bezpieczeństwo własne oraz pozostałych użytkowników. 

13. Osoby korzystające z Miasteczka wraz z jego wyposażeniem są odpowiedzialne 
materialnie za uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu. 
 

III. CZYNNOŚCI ZABRONIONE 

Zabrania się: 

1. Używania na terenie MRD pojazdów z silnikami spalinowymi. 
2. Przebywania na terenie MRD w stanie po spożyciu alkoholu lub pod działaniem innych 

środków odurzających.  
3. Wnoszenia i spożywania na terenie MRD napojów alkoholowych i innych środków 

odurzających. 
4. Palenia wyrobów tytoniowych. 
5. Wnoszenia szklanych opakowań. 
6. Niszczenia elementów wyposażenia MRD. 
7. Wspinania się po elementach MRD (słupach, znakach, itp.). 
8. Niszczenia zieleni. 

9. Zaśmiecania terenu MRD. 
10. Korzystania z MRD, kiedy warunki atmosferyczne mogą zagrażać zdrowiu lub życiu 

użytkowników (opady deszczu, śniegu, silny wiatr, wyładowania atmosferyczne, 
oblodzenie, itp.). 

11. Instalowania na terenie MRD indywidualnych urządzeń i sprzętu nie będącego na jego 
wyposażeniu.  
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12. Korzystania z MRD poza godzinami otwarcia.  

13. Korzystania z urządzeń oznakowanych jako zepsute lub uszkodzone. 

14. Wykonywania czynności powodujących zagrożenie życia lub zdrowia innych 
użytkowników MRD. 

15. Wprowadzania psów i innych zwierząt.  
 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Za wypadki na życiu i zdrowiu użytkowników MRD MIM nie ponosi odpowiedzialności. 
2. MIM nie odpowiada za mienie użytkowników pozostawione bez zabezpieczenia na 

terenie MRD.  

3. Uwagi, skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania obiektu można kierować pod adresem: 

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Markach przy ul. Wspólnej 40, tel. 
22 100 23 33.  

4. MIM zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niniejszego regulaminu. 
5. Tekst niniejszego regulaminu oraz jego zmiany publikowane są na tablicy informacyjnej 

oraz stronie internetowej www.mcer.pl. 

 

 

 

TELEFONY ALARMOWE: 

• Telefon alarmowy – 112  

• Pogotowie Ratunkowe – 999  

• Straż Pożarna – 998  

• Policja – 997 

 

Zatwierdził    

 

Piotr Grubek   

 

Prezes Zarządu    

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

 

 


