
REGULAMIN 
WROCŁAWSKIEGO TORU WYŚCIGÓW KONNYCH - PARTYNICE

1. Wrocławski  Tor  Wyścigów  Konnych  –  Partynice  jest  jednostką  budżetową
Gminy Wrocław, z siedzibą przy ul. Zwycięskiej 2 we Wrocławiu.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1)WTWK – należy przez to rozumieć Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice,
2) obiekcie – należy przez to rozumieć teren Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych-

Partynice,
3)osobie –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  przebywającą  lub  korzystającą  ze

świadczonych na terenie obiektu usług.

3. Każda  osoba  przed  wejściem  na  teren  obiektu  zobowiązana  jest  do
zapoznania  się  
z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

4. Wejście  na  teren  obiektu  oznacza  bezwzględną  akceptację  postanowień
niniejszego Regulaminu.

5. Każda  osoba  przebywająca  na  terenie  obiektu  zobowiązana  jest  do
podporządkowania się poleceniom służb porządkowych  oraz pracowników WTWK.

6. Obiekt jest czynny codziennie w godz. od 8.00 do 21.00. Biuro obiektu czynne
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

7. Poruszanie  się  osób  po  obiekcie  możliwe  jest  tylko  i  wyłącznie  po
utwardzonych  drogach,  alejkach  spacerowych  oraz  wytyczonych  ścieżkach
komunikacyjnych.

8. Wjazd pojazdów na teren obiektu możliwy wyłącznie w celach służbowych lub
związanych ze świadczonymi na terenie obiektu usługami.

9. Ruch pojazdów po terenie obiektu możliwy jest wyłącznie po utwardzonych,
oznakowanych  drogach  z  zachowaniem  zasad  określonych  w  obowiązujących
przepisach  
o ruchu drogowym oraz zgodnie z istniejącym na terenie obiektu oznakowaniem.

10. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:
1)korzystania z trybun za wyjątkiem dni, w których organizowane są przez WTWK lub

upoważnione przez niego podmioty imprezy sportowe lub rekreacyjne,
2)wchodzenia  lub  wjeżdżania  na  teren  toru  wyścigowego  przez  osoby

nieupoważnione,
3)wprowadzania koni niepodanych treningowi wyścigowemu lub poruszania się na

nich konno po bieżni wyścigowej toru bez uzyskania zgody Działu Wyścigowego,
wchodzenia na teren obiektu poza oznaczonymi bramami wejściowymi,

4)wchodzenia do budynków stajni, budynków magazynowych, garażowych itp. przez
osoby nieupoważnione, bez nadzoru pracowników obiektu,

5)zbliżania  się  do  koni  przez  osoby  postronne  lub  ich  karmienia  bez  nadzoru
pracownika obiektu, przy czym przez osoby postronne należy rozumieć, osoby nie
będące  właścicielami  koni,  upoważnionymi  przez  nich  lub  WTWK opiekunami
zwierząt lub osoby biorące udział w prowadzonych przez WTWK lub upoważnione
przez niego podmioty zajęciach z końmi,

6)płoszenia koni,
7) parkowania  pojazdów  na  drogach  wewnętrznych  obiektu,  poza  wyznaczonymi

miejscami parkingowymi,
8)palenia  wyrobów  tytoniowych  oraz  wnoszenia  i  spożywania  alkoholu,  poza

wyznaczonymi do tego celu miejscami,
9)przebywania  osób  w  stanie  wskazującym  na  spożycie  alkoholu  lub  środków

odurzających,



10)wprowadzania psów bez kagańców i smyczy,
11)umieszczania reklam i ogłoszeń bez zgody kierownictwa obiektu,
12)przebywania na terenie obiektu poza godzinami otwarcia.

11. Na terenie całego obiektu pierwszeństwo poruszania się przysługuje osobom
prowadzącym konie lub poruszającym się konno.

12. W celu  zachowania  odpowiednich  warunków bezpieczeństwa  oraz  ochrony
zgromadzonego na terenie obiektu majątku ochrona obiektu jest upoważniona do
kontroli  pojazdów  wjeżdżających  i  wyjeżdżających  z  terenu  obiektu,  w
szczególności do weryfikacji celowości oraz rodzaju i przedmiotu wwożonego lub
wywożonego pojazdami ciężarowymi ładunku.

13. Osoby przebywające  na terenie  obiektu zobowiązane są do przestrzegania
przepisów bhp i ppoż. a także do zachowania szczególnej ostrożności, właściwej
przy przebywaniu  w otoczeniu  dużych  zwierząt.  W przypadku  napotkania konia
poruszającego  się  luzem  po  terenie  obiektu,  należy  zachować  spokój,  nie
wykonywać  gwałtownych  ruchów,  oddalić  się  z  drogi  poruszania  konia  na
bezpieczną  odległość  lub  schować  za  najbliższą  stałą  przeszkodę  np.  drzewo,
ogrodzenie itp.

14. Ze  względów bezpieczeństwa  zakazuje  się  samodzielnego  przebywania  na
obiekcie dzieci do lat 12.

15. Ze względów bezpieczeństwa każda osoba niepełnoletnia jest zobowiązana do
noszenia ochronnego nakrycia głowy (kasku z trójpunktowym zapięciem) w trakcie
każdej  jazdy  konnej.  Osobom  pełnoletnim  zaleca  się  noszenie  ochronnego
nakrycia głowy w trakcie każdej jazdy konnej.

16. Grupy  zorganizowane  mogą  korzystać  z  usług  obiektu,  po  wcześniejszym
uzgodnieniu terminu w biurze WTWK. Za bezpieczeństwo grup zorganizowanych
podczas pobytu na terenie obiektu odpowiadają ich bezpośredni opiekunowie.

17. WTWK nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki lub skradzione na
terenie obiektu.

18. WTWK nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe na
terenie  obiektu,  a  wynikające  z  nieprzestrzegania  postanowień  niniejszego
Regulaminu.

19. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających
nie będą wpuszczane na teren obiektu.

20. W stosunku do osób rozprowadzających środki odurzające, kierowane będą
doniesienia do organów ścigania wraz z zakazem wstępu na teren obiektu.

21. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu sprawują:

1) kierownictwo WTWK,

2) pracownicy WTWK,

3) ochrona obiektu.

22. Skargi i wnioski należy zgłaszać osobiście w biurze WTWK lub telefonicznie
pod numerem 71 339 83 64.

Wrocław, 3 marca 2014 r.


