
R E G U L A M I N 
 

użytkowania Miasteczka Ruchu Drogowego  

na terenie Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego  

w Gdańsku ul. Równa 19/21. 
 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Miasteczko Ruchu Drogowego, zwane dalej miasteczkiem, administrowane jest 

przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, zwany dalej PORD. 

2. Każdy korzystający z miasteczka zobowiązany jest do zapoznania się z treścią 

niniejszego regulaminu i przestrzegania jego zasad. 

3. Miasteczko służy do nauki zasad ruchu drogowego oraz umożliwia trenowanie 

umiejętności kierowania rowerem i motorowerem w warunkach symulujących 

rzeczywisty ruch drogowy. 

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

możliwości korzystania z miasteczka. 

 

 

II. ZASADY KORZYSTANIA 

 

1. Korzystanie z miasteczka jest bezpłatne.  

2. Dzieci w wielu do 10 lat powinny korzystać z miasteczka pod opieką rodziców 

bądź opiekunów.  

3. Osoby korzystające z miasteczka nie mogą swym zachowaniem powodować 

sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu dla samych siebie, innych 

użytkowników, a także osób towarzyszących. 

4. Osoby korzystające z miasteczka muszą zwrócić bezwzględnie uwagę na innych 

użytkowników w celu wyeliminowania kolizji powodującej zagrożenie dla 

zdrowia i życia. 

5. Podczas korzystania z miasteczka nie wolno pozostawiać na nim żadnych 

przedmiotów lub sprzętu, które mogły by utrudniać jego funkcjonowanie lub 

zagrażać bezpieczeństwu użytkowników. 

6. Osoby korzystające z miasteczka odpowiadają za uszkodzenia wyposażenia 

miasteczka lub zniszczenia sprzętu udostępnionego przez PORD. 

7. Termin korzystania z miasteczka należy uzgodnić z pracownikami Wydziału 

Działalności Pozaegzaminacyjnej PORD, tel. 58 300 15 41, -33, -35, e-mail: 

szkolenia@pord.pl 

8. Wszyscy użytkownicy powinni podporządkować się pracownikowi PORD 

odpowiedzialnemu za prowadzenie zajęć na miasteczku ruchu drogowego. 

 

 

III.  NA TERENIE MIASTECZKA ZABRANIA SIĘ 

 

1. Przebywania w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do 

alkoholu, 

2. Instalowania indywidualnych urządzeń i sprzętu nie będącego na wyposażeniu 

miasteczka, 



 

IV. OPOWIEDZIALNOŚĆ I SKARGI 

 

1. PORD nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powodujące szkodę na osobie 

korzystającej z miasteczka lub w mieniu osoby korzystającej z miasteczka, która 

wystąpiła w wyniku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu. 

2. PORD nie odpowiada za mienie użytkowników pozostawione na terenie 

miasteczka. 

3. Skargi i uwagi dotyczące obiektu można kierować do Dyrektora Pomorskiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku. 

 

 

V. TELEFONY ALARMOWE 

 

Pogotowie ratunkowe – 999 

Straż Pożarna – 998 

Policja – 997 
 

 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z naszej oferty ! 

  

W celu rezerwacji bezpłatnego czasu użytkowania obiektu oraz uzyskania 

informacji na temat organizacji egzaminów na kartę rowerową i motorowerową 

prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Działalności Pozaegzaminacyjnej 

PORD pod numerem telefonu 58 300 15 41, -33, -35 lub wysłać zgłoszenie pocztą 

elektroniczną na adres: szkolenia@pord.pl 

 


