
 
REGULAMIN WROTKOWISKA w Targach Lublin S.A.   

 
  

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Wrotkowiska mieszczącego się w Targach Lublin 
S.A., ul. Dworcowa 11 w Lublinie. Z chwilą wejścia na teren obiektu każdy korzystający 
zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu. 

 
2. Wrotkowisko przeznaczone jest dla dzieci oraz osób dorosłych sprawujących opiekę nad dziećmi. 

Z Wrotkowiska jednorazowo korzystać może maksymalnie 100 osób.  
 

3. Z Wrotkowiska mogą korzystać dzieci od 4 roku życia. Dzieci i młodzież od 4 do 13 lat mogą 
korzystać z Wrotkarni wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów i na ich odpowiedzialność. 
Młodzież w wieku od 13 do 18 lat może korzystać z obiektu bez opiekuna - za jego pisemną zgodą.  

 
4. Odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie Wrotkowiska ponoszą rodzice/opiekunowie. 

Wrotkarnia nie świadczy opieki nad dziećmi i młodzieżą.  
 

5. Wstęp na Wrotkowisko będzie możliwy wg poniższych zasad:  
 

a) Zakup biletu do muzeum Selfie Station (wg obowiązującego cennika i promocji), który uprawnia 
do skorzystania z muzeum + jazdy na torowisku na wrotkach/ rolkach ( łącznie 2 godziny pobytu)  

b) każda kolejna godzina płatna jest dodatkowo 20 zł.  
Użytkownik kupując bilet wstępu ma prawo do korzystania z obiektu w określonym na bilecie 
terminie. 

 
6. Podczas jazdy obowiązkowe jest używanie sprzętu ochronnego, tj. kasku oraz kompletu 

ochraniaczy. Osoba, która świadomie rezygnuje z kasku i ochraniaczy, robi to na własną 
odpowiedzialność.  
 

7. Na miejscu nie wypożyczamy wrotek, rolek, ochraniaczy i kasków. Chętni muszą zabrać ze sobą 
swój własny sprzęt. 
 

8. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponoszą użytkownicy obiektu. 

Korzystanie z Wrotlowiska wiąże się z ryzykiem sportowym powstania urazów i uszkodzeń ciała. 

Użytkownik wchodząc na teren obiektu przewiduje ewentualność wystąpienia urazów lub 

uszkodzeń. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody - zarówno na osobie jak  

i mieniu, wynikłe podczas korzystania z obiektu, jako związane z ryzykiem sportowym. 

9. Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność. 
 

10. Każdy Użytkownik Wrotkowiska zobowiązany jest do zachowania należytej ostrożności podczas 
korzystania z obiektu, tak by nie stwarzać zagrożenia dla siebie samego oraz innych 
użytkowników.  

 
11. Podczas jazdy należy zachować jeden kierunek jazdy oraz kontrolować prędkość jazdy,  

by zapobiec kolizjom.  



 
12. Na terenie Wrotkowiska zabrania się:  

• jazdy na wrotkach/ rolkach poza strefą do tego wyznaczoną,  

• jazdy z dziećmi lub innymi osobami na rękach,  

• wnoszenia jakichkolwiek zbędnych przedmiotów na strefę do jazdy, jak np. telefonów 
komórkowych, słuchawek, plecaków, torebek oraz innych przedmiotów mogących stanowić 
zagrożenie dla użytkowników toru wrotkarskiego,  

• używania kijów, krążków i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników 
obiektu, 

• spożywania posiłków, zabrania się wnoszenia napojów i jedzenia do strefy jazdy  
• przebywania i korzystania z obiektu osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i/lub 

środków odurzających,  
• wnoszenia różnego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, broni 

oraz innych mogących spowodować zagrożenia zdrowia bądź życia użytkowników,  

• palenia tytoniu, 

• korzystania z toalety będąc na wrotkach lub rolkach, 

• wchodzenia do pomieszczeń technicznych, 

• wprowadzania zwierząt.  

 
13. Na terenie Wrotkowiska należy zachować czystość i porządek.  

 
14. Targi Lublin S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenia lub uszkodzenia, zgubienie 

przedmiotów stanowiących własność użytkowników, pozostawienie przez użytkowników 
przedmiotów na terenie i w okolicach obiektu. 

 
15. Użytkownicy naruszający zasady bezpieczeństwa i porządku oraz nieprzestrzegający regulaminu 

zostaną wyproszeni z obiektu i pociągnięci do odpowiedzialności karno-administracyjnej.  
 

16. Obsługa Wrotkowiska zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na teren Wrotkowiska osób,  
co do których zachodzi podejrzenie, lub których zachowanie wskazuje, że znajdują się one pod 
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub stwarzają zagrożenie dla siebie lub 
innych.  

 
17. Regulamin wchodzi w życie z dniem otwarcia Wrotkowiska tj. 16.01.2023r.  


