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REGULAMIN WROTKARNI 

 
1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z wrotkarni zorganizowanej na terenie Centrum handlowego 

Atrium Promenada, mieszczącego się w Warszawie (04-175), przy ul. Ostrobramskiej 75C przez firmę 
Singularity z siedzibą w Pabianicach 95-200, ul. Konstantynowska 7. (zwanej dalej „Organizatorem”)  

2. Organizator działa na zlecenie Atrium Promenada sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 
75C, 04-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000712487, numer NIP: 7010089005, numer REGON: 141122314 (uprzednio i dalej „Atrium Promenada” 
lub „Centrum Handlowe”) 

3. Wrotkarnia ma charakter ogólnodostępny i jest bezpłatna. 
4. Wrotkarnia jest czynna w dniach od 02 marca  do dnia 25 marca 2020  roku w dni powszednie oraz w 

weekendy (z wyłączeniem niedzieli niehandlowych), w godzinach: 10:00 do 21:00 
5. Wrotkarnia przeznaczona jest dla dzieci oraz osób dorosłych sprawujących opiekę nad dziećmi, przy czym 

liczba osób dorosłych jest ograniczona. O ilości osób  decyduje obsługa. Z Wrotkarni jednorazowo korzystać 
może maksymalnie 25 osób. W przypadku dużej liczby chętnych, Organizator zastrzega sobie prawo do 
wprowadzenia listy zapisów na korzystanie z wrotkarni lub systemu rotacyjnego. 

6. Korzystający z Wrotkarni mogą bezpłatnie wypożyczyć wrotki, ochraniacze oraz kaski. Za rzeczy pozostawione 
na terenie Wrotkarni oraz w strefie szatni Organizator, właściciel Centrum Handlowego ani zarządca Centrum 
Handlowego nie ponoszą odpowiedzialności. 

7. Wrotki, kask oraz ochraniacze wypożyczane są na jedną jazdę i podlegają zwrotowi niezwłocznie po 
zakończeniu jazdy. Każdy Użytkownik ma obowiązek oddać wypożyczony sprzęt w stanie nie gorszym od tego, 
jaki otrzymał.  

8. Niezwłocznie po wypożyczeniu wrotek należy sprawdzić ich stan techniczny. Wszelkie uszkodzenia wrotek 
należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi wypożyczalni. Za sprzęt wypożyczony odpowiada osoba 
wypożyczająca. 

9. Z Wrotkarni  mogą korzystać dzieci od 4 roku życia. Dzieci i młodzież od 4 do 12 lat mogą korzystać z 
Wrotkarni wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów i na ich odpowiedzialność. Młodzież w wieku od 12 
do 18 lat może korzystać z obiektu bez opiekuna, lecz jedynie za jego pisemną zgodą. Wrotkarnia nie 
świadczy opieki nad dziećmi i młodzieżą. Opiekun prawny jest zobowiązany do odebrania dziecka po 
zakończonym korzystaniu z Wrotkarni. 

10. Z wrotkarni mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami tylko i wyłącznie w obecności opiekuna. Obsługa 
wrotkarni nie zapewnia wykwalifikowanej opieki dla osób z niepełnosprawnościami. 

11. Przebywanie na terenie Wrotkarni wiąże się z bezwzględnym obowiązkiem przestrzegania 
 Regulaminu oraz wykonywania poleceń i zaleceń pracowników Wrotkarni. Użytkownicy naruszający zasady  
 bezpieczeństwa i porządku oraz nieprzestrzegający Regulaminu zostaną wyproszeni z Wrotkarni. Osoby  
łamiące zasady Regulaminu nie będą wpuszczane na teren Wrotkarni.  
12. Na terenie Wrotkarni funkcjonują: 
 
⚫ tor do jazdy na wrotkach, 
⚫ wypożyczalnia sprzętu (wrotki, kask i ochraniacze). 
 
13. Wrotkarnia zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin funkcjonowania toru, a także zamykania obiektu w 

określone dni i godziny. W przypadku poważnej awarii technicznej Wrotkarnia zastrzega sobie prawo do 
zamknięcia toru w każdym momencie. 

14. Podczas jazdy zalecane jest używanie sprzętu ochronnego, tj. kasku oraz kompletu ochraniaczy. Osoba, 
która świadomie rezygnuje z kasku i ochraniaczy, robi to na własną odpowiedzialność. 

15. Każdy Użytkownik Wrotkarni zobowiązany jest do zachowania należytej ostrożności podczas korzystania z 
toru, tak by nie stwarzać zagrożenia dla siebie samego oraz innych Użytkowników. Osoby zachowujące się w 
sposób zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników wrotkarni moga zostać wyproszone przez obsługę. 

16. Podczas jazdy należy zachować jeden kierunek jazdy oraz kontrolować prędkość jazdy, by zapobiec kolizjom. 
O zmianie kierunku jazdy decyduje obsługa Wrotkarni. 

17. Podczas przerw technicznych wszyscy Użytkownicy zobowiązani są do opuszczenia Wrotkarni. 
18. Na terenie Wrotkarni zabrania się: 
 
⚫ jazdy na wrotkach poza strefą do tego wyznaczoną, 
⚫ jazdy z dziećmi / innymi osobami na rękach, 
⚫ wnoszenia jakichkolwiek zbędnych przedmiotów na strefę do jazdy na wrotkach, m. in. telefonów 

komórkowych, słuchawek, plecaków, torebek oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla 
Użytkowników toru wrotkowego, 

⚫ spożywania posiłków, 
⚫ przebywania i korzystania z toru osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i/lub środków 

odurzających, 
⚫ wnoszenia różnego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, broni oraz innych 
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przedmiotów mogących spowodować zagrożenia zdrowia bądź życia Użytkowników, 
⚫ palenia tytoniu, 
⚫ wchodzenia do pomieszczeń technicznych (za wyjątkiem pracowników obiektu), 
⚫ zaśmiecania obiektu, 
⚫ wprowadzania zwierząt, 
⚫ niszczenia mienia Wrotkarni. 
 
19. Wrotkarnia  zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na teren Wrotkarni 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. 

20. Korzystanie z Wrotkarni odbywa się na własną odpowiedzialność. Osoby korzystające z Wrotkarni ponoszą 
ryzyko związane z amatorskim uprawianiem jazdy na wrotkach w szczególności ryzyko  
powstania urazów i uszkodzeń ciała. W związku z powyższym firma Singularity, właściciel Centrum 
Handlowego ani zarządca Centrum Handlowego nie ponoszą odpowiedzialności za szkody zarówno na 
osobie, jak i mieniu wynikłe podczas korzystania z Wrotkarni. W przypadku doznania przez Użytkownika 
jakiegokolwiek urazu bądź uszkodzenia ciała, należy niezwłocznie powiadomić personel Wrotkarni. 

21. Osoby mające jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do korzystania z infrastruktury obiektu lub osoby, u 
których jazda na wrotkach może w jakikolwiek sposób zaszkodzić ich zdrowiu, nie powinny korzystać z 
Wrotkarni. 

22. Na terenie Wrotkarni mogą przebywać tylko osoby posiadające na nogach wrotki uprawnione do bezpłatnych 
wejść, a także osoby, które służą pomocą dla osób uczących się jazdy na wrotkach. Dopuszczalne jest 
również wejście na tor z własnych sprzętem sportowych typu wrotki, rolki, po wcześniejszym sprawdzeniu 
stanu technicznego sprzętu przez instruktorów. 

23. Organizator ma prawo do zamknięcia wrotkarni w każdej sytuacji, w której warunki techniczne uniemożliwiają 
korzystanie z obiektu, lub stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników. 

24. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli jest to niezbędne dla 
prawidłowego i zgodnego z prawem zorganizowania Wrotkarni oraz nie pogorszy sytuacji użytkowników. W 
takim przypadku Organizator zobowiązany jest poinformować użytkowników o treści zmian Regulaminu w 
terminie ich wprowadzenia, tak by każdy użytkownik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami 
Regulaminu. 

 
 
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2 marca 2020r do odwołania. 


