REGULAMIN SKATEPARKU
KORZYSTANIE ZE SKATEPARKU RÓWNOZNACZNE JEST Z AKCEPTACJĄ
WARUNKÓW NINIEJSZEGO REGULAMINU

JAZDA PO URZĄDZENIACH SKATEPARKU JEST SPORTEM EKSTREMALNIE
NIEBEZPIECZNYM, PRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH ZASAD NIE ELIMINUJE W CAŁOŚCI
RYZYKA URAZÓW.

1.

Skatepark znajduje się na ogólnodostępnym terenie Szkoły Podstawowej nr 34 w Olsztynie,

który jest obiektem zarządzanym przez jednostkę podległą Urzędowi Miasta Olsztyna.
2.

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające ze skateparku.

3.

Skatepark czynny jest codziennie i ma charakter otwarty.

4.

Wstęp na skatepark jest bezpłatny.

5.

Korzystanie z urządzeń skateparku odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność

korzystających, a w przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za te osoby ponoszą rodzice
lub prawni opiekunowie.
6.

Z urządzeń skateparku należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

7.

Użytkownicy korzystający ze skateparku mają bezwzględny obowiązek używania przez cały

czas jazdy na urządzeniach kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy.
8.

Na jednym elemencie, części skateparku może jeździć jednocześnie tylko jedna osoba.

9.

Użytkownikom skateparku zabrania się naruszania zasad bezpieczeństwa w szczególności:
jazdy na mokrych, oszronionych i zaśnieżonych urządzeniach,
jazdy na urządzeniach rowerami i innym sprzętem do tego nieprzeznaczonym,
przebywania w strefie najazdów oraz zeskoków z urządzeń,
zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników,
wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz przyjmowania środków odurzających
w czasie korzystania ze skateparku,
wprowadzania zwierząt na teren skateparku,
wnoszenia na teren skateparku przedmiotów mogących zagrozić bezpieczeństwu pozostałych
użytkowników,
zaśmiecania, malowania i oklejania terenu skateparku.

10.

Koordynatorzy skateparku podczas pełnienia dyżurów są przedstawicielami jednostki

podległej Urzędowi Miasta Olsztyna, legitymują się imiennymi identyfikatorami i mają prawo
zakazać korzystania z urządzeń osobom nieprzestrzegającym niniejszego regulaminu oraz zasad

bezpieczeństwa.
11.

Wszyscy użytkownicy korzystający ze skateparku zobowiązani są do podporządkowania się

komunikatom i poleceniom wydawanym przez osoby upoważnione do tego przez administratora, tj.
koordynatorów
12.

Na teren skateparku zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje, że znajdują się pod

wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych substancji działających w podobny sposób.
13.

Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

14.

Zarządca nie ponosi odpowiedzialności z tytułów wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń

powstałych w trakcie korzystania ze skateparku, z przyczyn przez Zarządcę niezawinionych w
szczególności wypadków mogących zaistnieć z powodu upadku, uderzenia lub podcięcia przez inne
osoby korzystające ze skateparku.
15. Osoby korzystające ze skateparku zobowiązują się przestrzegać zapisów niniejszego regulaminu.
16.

Nie przestrzeganie postanowień regulaminu może stanowić podstawę do roszczeń

przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa oraz usunięcia z terenu skateparku.
17.

Jednostka podległa Urzędowi Miasta Olsztyna zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian

niniejszego regulaminu.

(Za wzór przyjęto istniejący regulamin OSiR obowiązujący na skateparku CRS Ukiel przy ul.
Kapitańskiej 23 w Olsztynie dostępny pod adresem:
http://osir.olsztyn.pl/images/regulaminy/Regulamin_Skatepark.pdf )

