
PUK ARENA 

REGULAMIN OBIEKTU 

Warunkiem użytkowania obiektu PUK ARENA w Lipnie (zwanego dalej obiektem) jest zapoznanie się z 

niniejszym regulaminem oraz torem motocrossowym. Obiekt przeznaczony jest do organizowania 

zawodów, zajęć treningowych, imprez: sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych. 

Korzystanie z obiektu w ramach zajęć treningowych, rekreacyjnych i organizacji zawodów jest 

odpłatne, według cennika właściciela.  

Osoby pełnoletnie przed przystąpieniem do użytkowania obiektu podpisać oświadczenie stanowiące 

załącznik nr 1 niniejszego regulaminu, wraz z okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem i 

uiszczeniem opłaty.  Osoby niepełnoletnie muszą okazać się wypełnionym i podpisanym 

oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu.   

Zasady postępowania: 

• Zarejestruj się przed wjazdem na halę.   

•Stosuj się do instrukcji BHP i przeciw pożarowej.  

• W padoku nie można zostawiać motocykli, sprzętu i narzędzi bez opieki.  

•Zatankuj motocykl na zewnątrz.   

• Rozgrzej motocykl na zewnątrz. 

 • Poruszaj się tylko po wyznaczonej trasie.  

• Postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi toru. 

 • Stosuj się do poleceń pracownika funkcyjnego obiektu.  

• Bezwzględnie reaguj na sygnalizację świetlną:  

- zielone światło oznacza jazdę  

-czerwone światło oznacza zakaz szybkiej jazdy i niezwłoczne zjechanie do padoku  

• Używaj certyfikowanego sprzętu ochronnego. 

 • Szanuj innych zawodników i użytkowników toru. 

 • Ciesz się jazdą.  

• Na obiekt zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub  działanie 

środków odurzających.  

  

Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz: 



• palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych lub zażywania środków odurzających, 

• wnoszenia paliwa do padoku, czy innych materiałów łatwopalnych, 

•  jeżdżenia w padoku,  

• jeżdżenia po parkingu, 

• skracania trasy,  

• skakania, gdy żółta flaga jest w górze,  

•korzystania ze sprzętu i wyposażenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, 

•wprowadzania zwierząt 

• chodzenia po trasie.   

Za rzeczy wartościowe pozostawione na obiekcie zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 
Na obiekcie nie prowadzi się depozytu. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody w obiekcie, 
osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie. 

Te zasady są po to aby zapewnić bezpieczeństwo i przyjemność z jazdy tobie i innym zawodnikom. 

Jeśli nie będziesz ich przestrzegał zostaniesz poproszony o opuszczenie toru bądź usunięty przez siły 

porządkowe. W rażących przypadkach bez prawa powrotu. 

O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na 

terenie obiektu należy poinformować: PUK – tel. …………., Policję – tel. 997 lub 112.  
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