REGULAMIN
Miasteczka Ruchu Drogowego zlokalizowanego na terenie Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie.
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
Właścicielem Miasteczka Ruchu Drogowego jest Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie;
75-124 Koszalin, ul. Mieszka I 39, tel. 94-346-29-21, zwany dalej ZORD.
Miasteczko Ruchu Drogowego zwane jest dalej Miasteczkiem.
Miasteczko jest przeznaczone do edukacji komunikacyjnej.
Z Miasteczka mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać
z Miasteczka pod nadzorem dorosłych.
W celu skorzystania z Miasteczka naleŜy:
 Skontaktować się z
ZORD (94 346-29-21) celem rezerwacji terminu; lub kontakt mailem
brd-szkolenia@zord.pl
 Po uzgodnieniu terminu rezerwacji przesłać mailowe potwierdzenie korzystania z Miasteczka.
 Przestrzegać zasad niniejszego regulaminu pod rygorem zakazu korzystania z Miasteczka.
ZASADY KORZYSTANIA
Korzystanie z Miasteczka jest nieodpłatne.
Korzystanie z Miasteczka dozwolone jest tylko na rowerze lub pieszo. Osoby uŜywające roweru obowiązane są posiadać kaski
ochronne.
Osoby korzystające z Miasteczka nie mogą swym zachowaniem powodować sytuacji zagraŜającej bezpieczeństwu i zdrowiu dla
samych siebie, innych uŜytkowników, a takŜe osób towarzyszących.
Osoby dorosłe i opiekunowie grup korzystających z Miasteczka muszą zwracać bezwzględnie uwagę na uŜytkowników w celu
wyeliminowania zdarzeń powodujących zagroŜenie dla Ŝycia i zdrowia.
Osoby korzystające z Miasteczka są odpowiedzialne materialnie za umyślne uszkodzenia mienia na terenie Miasteczka.
Wszelkie uszkodzenia Miasteczka naleŜy zgłaszać do ZORD - 94 346-29-21; 664-121-548 brd-szkolenia@zord.pl
Osoby korzystające z Miasteczka obowiązane są do przestrzegania porządku publicznego i poszanowania innych osób.
Osoby korzystające z Miasteczka obowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników ZORD.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE
Zabrania się:
1) Korzystania z Miasteczka bez uzgodnienia terminu z ZORD.
2) Korzystania z Miasteczka w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
3) JeŜdŜenia po Miasteczku pojazdami silnikowymi (skutery, motocykle, quady, samochody) z wyjątkiem pasa
asfaltowego przeznaczonego na realizację egzaminu państwowego i wynajmu w celach szkoleniowych OSK w zakresie
kat. AM, A1, A2, A.
4) Korzystania z Miasteczka przez osoby będące po spoŜyciu alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
5) Instalowania na terenie Miasteczka własnych urządzeń i sprzętu bez zgody właściciela.
6) Podejmowania działań powodujących uszkodzenia, które nie wynikają z eksploatacji Miasteczka.
7) SpoŜywania w obrębie Miasteczka alkoholu, narkotyków, środków odurzających, rozpalania ognia i podejmowania
innych działań zaburzających zasady porządku publicznego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Za wypadki na terenie Miasteczka nie spowodowane zaniedbaniami ze strony ZORD wyłączną odpowiedzialność ponoszą
uŜytkownicy.
W razie zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia naleŜy bezwzględnie powiadomić odpowiednie słuŜby ratunkowe i ZORD.
ZORD nie odpowiada za mienie uŜytkowników pozostawione na terenie Miasteczka.
Wszelkie sprawy sporne nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzygać będzie Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Koszalinie.

Telefony alarmowe:
112 - ogólny;

997 - policja;

999 - pogotowie ratunkowe;

998 - straŜ poŜarna,

94 346-09-67 - StraŜ Miejska

DYREKTOR

