
R E G U L A M I N 
 

KORZYSTANIA Z  MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO                                                                   
W MIEJSCOWOŚCI MIKLUSZOWICE 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Miasteczko Ruchu Drogowego administrowane jest przez Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Mikluszowicach 
2. Przed rozpoczęciem zabawy w Miasteczku Ruchu Drogowego użytkownik zobowiązany 

jest do zapoznania się z treścią NINIEJSZEGO regulaminu. 
3. Miasteczko Ruchu Drogowego czynne jest w godzinach: 

a. planowane zajęcia dla grup zorganizowanych: 
poniedziałek – piątek                                      godz. 8.00 – 14.00 

b. dla wszystkich chętnych: 
poniedziałek – piątek                                     godz. 14.00 – 22.00 
sobota – niedziela                                          godz. 14.00 – 22.00 

4. Miasteczko Ruchu Drogowego służy do nauki zasad ruchu drogowego. 
5. Osoby nie stosujące się do postanowień regulaminu mogą zostać pozbawione 

możliwości korzystania z urządzeń. 
6. Miasteczko Ruchu Drogowego jest wyposażone w: 

a) pionowe znaki drogowe – ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne; 
b) sygnalizację świetlną; 
c) poziome znaki drogowe; 
 

II. ZASADY KORZYSTANIA  
1. Korzystanie z urządzeń Miasteczka Ruchu Drogowego dozwolone jest tylko dla 

użytkowników wyposażonych w odpowiednie zabezpieczenia (kaski ochronne itp.). 
2. Dzieci w wieku do 10 lat powinny korzystać z urządzeń pod opieką rodziców/ opiekunów 

prawnych. 
3. Za dzieci powyżej 10 lat, które korzystają z miasteczka odpowiedzialni są rodzice/ 

opiekunowie prawni. 
4. Za dzieci korzystające z miasteczka w czasie zajęć lekcyjnych odpowiada 

nauczyciel/opiekun grupy. 
5. Korzystanie z Miasteczko Ruchu Drogowego dla osób postronnych możliwe jest 

wyłącznie po zakończeniu zajęć zorganizowanych. 
6. Osoby korzystające z urządzeń Miasteczka Ruchu Drogowego nie mogą swym 

zachowaniem powodować sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu dla samych 
siebie, innych użytkowników, a także osób towarzyszących. 

7. Podczas korzystania ze Miasteczka Ruchu Drogowego na powierzchniach do nauki jazdy 
nie wolno pozostawiać żadnych przedmiotów lub sprzętu. 

8. Osoby korzystające z Miasteczka Ruchu Drogowego muszą zwrócić bezwzględnie 
uwagę na innych użytkowników w celu wyeliminowania kolizji powodującej zagrożenie 
dla zdrowia i życia. 

9. Osoby wypożyczające Miasteczko Ruchu Drogowego wraz z jego wyposażeniem są 
odpowiedzialne materialnie za uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu. 

10. Zamawiać termin korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego należy na tydzień przed 
terminem w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mikluszowicach pod 
numerem telefonu tel. (12) 28 17 123 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00. 

 
III. CZYNNOŚCI ZABRONIONE 
Zabrania się: 

- przebywania i użytkowania Miasteczka Ruchu Drogowego osobom pod wpływem 
alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających, 

- instalowania na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego indywidualnych urządzeń 
i sprzętu nie będącego na wyposażeniu Miasteczka Ruchu Drogowego 



- korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego po godzinach zamknięcia  
- korzystania z urządzeń oznakowanych, jako zepsute lub uszkodzone,  
- wprowadzania psów i innych zwierząt,  
- niszczenia urządzeń,  
- wykonywania czynności powodujących zagrożenie życia lub zdrowia innych 

użytkowników Miasteczka Ruchu Drogowego,  
- wspinania się po konstrukcjach technicznych  
- niszczenia zieleni i ławek itp.,  
- palenia wyrobów tytoniowych,  
- spożywania napojów alkoholowych,  
- zaśmiecania terenu. 

 
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
      Za wypadki na życiu i zdrowiu użytkowników Miasteczka Ruchu Drogowego 

spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu administrator terenu nie 
ponosi odpowiedzialności. 
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mikluszowicach nie odpowiada za mienie 
użytkowników pozostawione bez zabezpieczenia na terenie Miasteczka Ruchu 
Drogowego. 

 
V. SKARGI 

Skargi dotyczące obiektu można kierować do: 
Dyrekcji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mikluszowicach, Mikluszowice 228,                   
32-708 Dziewin, tel. tel. (12) 28 17 123 

 
 
NUMERY ALARMOWE 

 
999 – POGOTOWIE RATUNKOWE 
998 – STRAŻ POŻARNA  
997 – POLICJA 
 
12 28 17 123 – ADMINISTRATOR OBIEKTU 
 
 
Zatwierdzono Uchwałą nr XLIV/369/14 przez radę Gminy Drwinia z dnia 27 marca 2014 r. 


