
REGULAMIN

TORU MODELARSKIEGO w Rudzie Śląskiej, ul. Kolberga

zwanego dalej „Obiektem”

1. Obiekt administrowany przez:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Hallera 14 a, 41-709 Ruda Śląska, 
telefon 32 2486 336

2. Obiekt przeznaczony jest do rozgrywania zawodów sportowych oraz jazd treningowych modeli kołowych RC w skali nie
większej niż 1:8 z napędem elektrycznym i spalinowym. 

a. Jazdy  treningowe  modelami  z  napędem  spalinowym  dozwolone  są  w  soboty  o   godz.  10:00  do  godz.  14:00
z wyłączeniem organizowanych zawodów. 

b. Jazdy treningowe modelami z napędem elektrycznym dozwolone są  w każdym dniu tygodnia od godziny 9:00 do 20:00.

3. Zawody modeli RC rozgrywane są na podstawie odrębnych przepisów.

4. Pierwszeństwo  korzystania  z  Obiektu  mają  modelarze.  Na  wyraźne  żądanie  modelarza  osoby  postronne  (rowerzyści,
rolkarze, piesi oraz użytkownicy innych pojazdów nie będących modelami RC) zobowiązane są do opuszczenia Obiektu. 

5. Podczas jazd zabrania się wchodzenia oraz przebywania na jezdni toru za wyjątkiem sytuacji, w której należy usunąć
zdefektowany  model  z  toru.  Wówczas  osoba  serwisu  zobowiązana  jest  do  zachowania  szczególnej  ostrożności
i postępowania zgodnie z ustaloną przez modelarzy procedurą. Przebywanie osób postronnych na jezdni toru lub w jego
obrębie podczas jazd może doprowadzić do wypadku powodującego utratę zdrowia.

6. Na torze obowiązuje kierunek ruchu przeciwny do ruchu wskazówek zegara.

7. W przypadku jazd co najmniej 2 modelami kierowcy powinni ustalić między sobą zasady ruchu.

8. Osoby postronne mogą przebywać na Obiekcie wyłącznie w sytuacjach kiedy nie korzystają z niego zawodnicy – modelarze
lub po wcześniejszym uzgodnieniu z zawodnikami – modelarzami. 

9. Każdy korzystający z Obiektu zobowiązany jest do:



a. zapoznania się z poniższym Regulaminem i przestrzegania jego zasad;

b. utrzymania czystości, ładu i porządku na terenie Obiektu i wokół niego;

c. korzystania ze sprzętu dostępnego na terenie Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

d. dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie Obiektu wyłącznie pod opieką rodzica lub osoby pełnoletniej;

e. zabrania się wstępu na teren Obiektu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;

f. na terenie całego obiektu surowo zabrania się palenia i spożywania alkoholu.

10.Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  zastrzega  sobie  prawo  do  przerwania  zajęć  w dowolnym  momencie,  szczególnie
w przypadku wizyty pracowników porządkowych MOSiR. Należy bezwzględnie egzekwować ich polecenia.

11.W przypadku zakłócania porządku lub sytuacji spornych należy powiadomić odpowiednio: Policję, Straż Miejską lub MOSiR.

                                                      Dyrektor MOSiR


