
REGULAMIN   

Obiektu Wrotkarnia – Dance&Roll   

   

1. Obiekt Wrotkarnia - Dance&Roll zwana dalej Wrotkarnią jest prowadzona przez: DLF  

INVEST SP. Z O. O, Bałtów 7, 27-423 BAŁTÓW, NIP: 6612366557 zwaną dalej  

Właściciel.  

2. Regulamin Obiektu Wrotkarnia – Dance&Roll zwany dalej Regulamin określa zasady 

korzystania z Wrotkarni.   

3. Użytkownikami są osoby przebywające na terenie Wrotkarni i z niej korzystające w 

określonych godzinach otwarcia.   

4. Użytkownik zobowiązuje się przed wejściem na teren Wrotkarni oraz przed 

rozpoczęciem korzystania z Wrotkarni do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. 

W przypadku grup zorganizowanych za zapoznanie grupy z regulaminami i 

instrukcjami odpowiedzialny jest opiekun grupy.   

5. Z chwilą wejścia na teren Wrotkarni każdy użytkownik akceptuje postanowienia 

określone w niniejszym Regulaminie  i zobowiązuje się przestrzegać tych postanowień.   

6. Użytkownicy przebywający na terenie Wrotkarni i naruszający porządek publiczny, 

dobre obyczaje, w tym używający wulgaryzmów i stwarzający zagrożenie dla innych 

osób przebywających na terenie Wrotkarni, a także użytkownicy nie stosujący się do 

przepisów niniejszego Regulaminu, norm sanitarnych, do zaleceń służb porządkowych 

lub pracowników Wrotkarni, mogą zostać usunięci z Wrotkarni bez prawa zwrotu 

kosztów zakupu biletów lub karnetu. Zachowanie takie może spowodować ponadto 

podjęcie innych stosownych kroków przewidzianych prawem.   

7. Użytkownicy przebywający na terenie Wrotkarni wyrażają zgodę na upublicznienie 

swojego wizerunku w social mediach należących do Właściciela i podmiotów 

powiązanych oraz nie będą rościć sobie żadnych praw związanych z publikacją 

wizerunku.   

8. Użytkownicy korzystający z Wrotkarni mogą wykonywać zdjęcia oraz nagrywać filmy 

video, na których zostanie utrwalony wizerunek innych osób. W takim przypadku 

Właściciel nie jest administratorem tych danych i nie odpowiada za ich przetwarzanie. 

Zapis poprzedzającego zdania nie wyklucza możliwości oznaczania Wrotkarni jako 

miejsca wykonania zdjęć lub nagrania filmu video etc. przez osoby publikujące zdjęcia 

w celach niekomercyjnych.    

9. Wrotkarnia jest podzielona na dwie strefy. Pierwsza strefa służy jako wypożyczalnia 

sprzętu służącego do jazdy po wrotowisku oraz jako kasa biletowa, druga strefa to 

wrotowisko.   

10. Wrotkarnia jest monitorowana.   

11. Pracownicy Wrotkarni mogą nie wpuścić na teren Wrotkarni lub z niego wyprosić 

użytkowników, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, lub których 

zachowanie wskazuje, że znajdują się one pod wpływem alkoholu lub są pod wpływem 

innych środków odurzających, stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych, nie stosują 

się do postanowień regulaminu lub poleceń pracowników obsługi Wrotkarni.   

12. Za korzystanie z Wrotkarni Użytkownicy uiszczają opłaty zgodnie z obowiązującym 

cennikiem. Cennik znajduje się na terenie Wrotkarni oraz na stronie internetowej 



Wrotkarni.  Warunkiem przebywania i korzystania z Wrotkarni jest  posiadanie 

ważnego biletu wstępu.    

13. Wrotkarnia ma charakter ogólnodostępny.   

14. Dzieci i młodzież w wieku do 13 lat mogą korzystać z infrastruktury Wrotkarni 

wyłącznie pod opieką lub nadzorem osób dorosłych lub opiekunów prawnych.    

15. Korzystanie z Wrotkarni przez Grupy Zorganizowane wymaga wcześniejszej rezerwacji 

oraz potwierdzenie rezerwacji z minimalnie jednodniowym wyprzedzeniem przez 

Opiekuna Grupy. Grupą Zorganizowaną w rozumieniu Regulaminu jest grupa co 

najmniej 15 osób, z wyznaczoną osobą pełniącą funkcje Opiekuna Grupy. Jeden 

dorosły opiekun grupy może przybywać na terenie obiektu i sprawować opiekę nad 

grupą maksymalnie 15 osób niepełnoletnich. Opiekun grupy zorganizowanej liczącej 

15 lub więcej osób zobowiązany jest posiadać i okazać pracownikom Wrotkarni listę 

uczestników grupy.   

16. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania należytej ostrożności podczas 

korzystania z Wrotkarni, unikania sytuacji zagrożenia dla siebie oraz innych 

Użytkowników.   

17. Użytkownicy wrotowiska, którzy nie ukończyli 16 r.ż. zobowiązani są do korzystania 

podczas jazdy na wrotkach z kasku.   

18. Na terenie obiektu zabrania się:   

- palenia papierosów, e- papierosów i żucia gumy,   

- jeżdżenia na wrotkach poza wrotowiskiem,   

- wnoszenia i spożywania posiłków i napojów,   

- przebywania i korzystania z Wrotkarni pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających,   

- spożywania alkoholu i innych środków odurzających,   

- wnoszenia na teren obiektu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, 

wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów mogących spowodować 

zagrożenie zdrowia i życia użytkowników,   

- zabrania się wprowadzania zwierząt,   

- jazdy z dziećmi na rękach,   

- korzystania z wrotkarni przy pomocy innego sprzętu niż wrotki lub rolki na 

gumowych kołach,   

- używania kijów, krążków i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla 

użytkowników obiektu.   

19. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem wypożyczonego w Wrotkarni 

sprzętu (w tym wrotek, kasku, ochraniaczy) należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze.   

20. Użytkownik zobowiązany jest oddać wypożyczony w Wrotkarni sprzęt w stanie 

niepogorszonym poza normalnym zużyciem, w miejscu do tego wyznaczonym, 

niezwłocznie po zakończeniu korzystania z wrotowiska.   

21. Użytkownik za zniszczenie mienia, które spowodowane jest niewłaściwym używaniem 

sprzętu bądź niezgodnym użytkowaniem sprzętu ponosi odpowiedzialność za 

wyrządzoną w ten sposób szkodę i zobligowany jest do pokrycia kosztów naprawy lub 

wartości sprzętu.   



22. Jazda na wrotkach może wiązać się z ryzykiem sportowym, powstaniem urazów i 

uszkodzeń ciała.   

23. W przypadku doznania przez Użytkownika jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała 

należy niezwłocznie skontaktować się z obsługą lub pracownikiem Wrotkarni celem 

udzielenia pierwszej pomocy oraz podjęcia odpowiednich kroków.   

24. W przypadku pozostawienia przez Użytkownika lub osoby współtowarzyszące  rzeczy 

na terenie, Właściciel Wrotkarni nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę jak i 

uszkodzenie.   

25. Obowiązujący w Wrotkarni system pobierania opłat umożliwia korzystanie z Wrotkarni 

poprzez zakup biletu limitowanego czasem 120 minut.   

26. Po przekroczeniu limitu czasowego zostaje doliczona opłata za przekroczony czas w 

następujący sposób:   

- bilet czasowy: za każdą przekroczoną minutę 0,30 zł   

- bilet czasowy ze sprzętem: za każdą przekroczoną minutę 0,50 zł   

26. W przypadku zniszczenia lub zgubienia biletu pobrana zostanie jednorazowa opłata w 

wysokości 10 zł.   

27. Na jednym bilecie może korzystać z Wrotkarni jeden użytkownik. Nie ma możliwości 

przekazywania aktywnego biletu innym użytkownikom.   

28. Bilet zostaje aktywowany w po upływie 10 minut od momentu zakupu biletu.   

29. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie 

przepisy obowiązującego prawa.   

30. Stan zdrowia użytkownika powinien być w takiej kondycji by umożliwić  mu bezpieczne 

korzystanie ze sprzętu i wrotowiska.   

31. Użytkownik zobligowany jest do wykonywania poleceń obsługi Wrotkarni.   


