
 

 

  

REGULAMIN 
NIGHTSKATING 

 
I. Organizator: 

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu. 
2. Regulamin określa zasady i warunki przejazdu podczas Nightskating oraz wymagane zasady 

zachowania się uczestników. 
II. Termin i miejsce: 

27.08.2022 r. (sobota), 
godz. 10.00 – 14.00 – warsztaty rolkowe, 
godz. 19.00 – 20.00 – wielka rozgrzewka z DJ’em,   
godz. 20.00 – start Nightskating. 
Start: Hala Sportowa Śródmieście, al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle 

III. Cel imprezy: 
1. Aktywizacja mieszkańców do uprawianiu sportu. 
2. Popularyzacja jazdy na rolkach/wrotkach, jako dyscypliny sportu.  
3. Stworzenie warunków do czynnego uprawiania sportu i rekreacji przez mieszkańców miasta. 
4. Popularyzacja projektu „Dugnad” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji 

sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” realizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny ze 
środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa. 

IV. Uczestnictwo: 
1. Udział w imprezie jest bezpłatny. 
2. Udział w imprezie małoletnich do lat 16 możliwy jest pod nadzorem opiekuna.  
3. Udział w imprezie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.  
4. Warunkiem udziału w imprezie jest umiejętność sprawnego poruszania się, hamowania i skręcania na 

rolkach, tak aby uczestnik nie stwarzał zagrożenia dla innych uczestników. 
5. W imprezie mogą wziąć udział tylko osoby poruszające się na rolkach lub wrotkach. Inne środki 

transportu tj. rowery, deskorolki, handbike i inne nie mogą zostać dopuszczone. 
6. Podczas przejazdu uczestnicy zobowiązani są trzymać się prawej strony jezdni, by umożliwić przejazd 

służbom ratunkowym i porządkowym. 
7. Regulamin oraz trasa, która jest załącznikiem do regulaminu dostępne są na www.mosirkk.pl. 
8. Osoby chcące zakończyć swój udział w imprezie powinny natychmiast zejść z trasy przejazdu poza 

obszar jezdni. 
9. Organizator zaleca noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy oraz kasku, jak również elementów 

odblaskowych i świetlnych. Dla uczestników w wieku do lat 16 noszenie kasku jest obowiązkowe. 
10. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowania w 

sposób niezagrażający innym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz 
szkody spowodowane przez uczestników imprezy. 

11. Zabrania się udziału w imprezie osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub 
psychotropowych. 

12. Zabrania się posiadania, spożywania, sprzedaży podczas Nightskating napojów alkoholowych, środków 
odurzających lub psychotropowych oraz palenia tytoniu. 

13. Zabrania się uczestnikom wydarzenia posiadania przy sobie szklanych opakowań i ostrych rzeczy. 
14. Zabrania się przejazdu ze zwierzętami. 
15. Udział w imprezie jest jednoznaczny z oświadczeniem posiadania stanu zdrowia umożliwiającego 

udział w imprezie. 
16. Podczas Nightskating uczestnicy zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, 

służb porządkowych i ratowniczych.  



 

 

17. Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora lub/i 
wykorzystane w celach promocyjnych imprezy. Udział w imprezie jest jednoznaczny z zezwoleniem na 
ich publikację. Na prośbę uczestnika zdjęcie zostanie usunięte lub retuszowane. 

18. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję 
podejmuje organizator. 

 
Organizator 

                                                                                           Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
                                                                                                                w Kędzierzynie-Koźlu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


