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REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKATEPARKU 
 

Skatepark jest obiektem użyteczności publicznej przeznaczonym dla społeczności 

lokalnej, służącym do celów rekreacyjnych oraz rozwoju sportu dziecięcego                                    

i młodzieżowego. Składa się z pola asfaltowego znajdującego się na terenie kortów 

asfaltowych  wraz z przeszkodami. 

1.Skatepark jest czynny codziennie w godzinach otwarcia Ośrodka 

2.Korzystanie ze Skateparku jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego 

regulaminu. 

3.Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń Skateparku tylko 

zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4.Urzadzenia Skateparku  przeznaczone są wyłącznie do jazdy  na  deskorolkach, 

I łyżworolkach . 

5.Każda osoba korzystająca z urządzeń Skateparku ma obowiązek używania kasku 

ochronnego oraz kompletu ochraniaczy. 

6.Niedozwolone jest korzystanie z urządzeń dzieciom poniżej 7 lat Dzieci od 7 do 13 lat 

mogą  korzystać z urządzeń wyłącznie pod opieką rodziców lub osób dorosłych. 

7.W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za korzystanie z urządzeń ponoszą 

ich prawni opiekunowie. 

8.Na górnych pomostach mogą przebywać wyłącznie osoby, które potrafią  na nie 

samodzielnie wjechać. 

9.Na każdym elemencie należącym do Skateparku może jeździć maksymalnie 1 osoba. 

10.W przypadku opadów atmosferycznych korzystanie ze Skateparku jest zabronione. 

11. Zabrania się: 

a) chodzenia po konstrukcjach, przebywania w strefie najazdów oraz zeskoków 

z przeszkód; 

b) pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów na elementach Skateparku; 

c) niszczenia wszelkich urządzeń i pozostałych elementów stanowiących wyposażenie 

obiektu, w tym malowania po ściankach przeszkód; 

d) spożywania pokarmów i napojów na urządzeniach Skateparku; 



e) wprowadzania zwierząt na teren obiektu; 

f) palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających; 

g) wnoszenia opakowań szklanych i innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie 

dla użytkowników; 

h) zaśmiecania terenu; 

i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych. 

12. Osoby przebywające na terenie Skateparku, które będą zakłócać  porządek i utrudniać 

korzystanie z urządzeń  innym osobom  zostaną usunięte z obiektu. Wszyscy użytkownicy 

urządzeń Skateparku bezwzględnie zobowiązani są do natychmiastowego podporządkowania 

się decyzjom pracowników MOSiR oraz stosowania się do ich poleceń. Osoby 

systematycznie łamiące regulamin nie będą wpuszczane na teren Skateparku. 

13. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponoszą korzystający 

z obiektu. Użytkownicy  korzystają ze Skateparku na własną odpowiedzialność. 

14. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe 

podczas korzystania z urządzeń Skateparku - jako związane z ryzykiem sportowym, a także 

za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru. 

15.Wszelkie przypadki wymagające udzielenia pierwszej   pomocy przedmedycznej   należy 

niezwłocznie zgłaszać pracownikom MOSiR 

16.Wszelkie uwagi o uszkodzeniach urządzeń i nieprawidłowościach w zakresie 

funkcjonowania Skateparku można składać do: 

- Kierownika Obiektów Sportowych i Organizacji Imprez, tel. (0 43) 656 94 95; 

-Dyrekcji MOSiR tel. (0 43) 656 94 95, e-mail sekretariat@mosir-zdunskawola.pl. 

 

PAMIĘTAJ !!! 

 
Jazda na deskorolce czy rolkach jest sportem niebezpiecznym. 

Przestrzeganie zasad tego regulaminu nie eliminuje w całości ryzyka urazów. 

 

Nic  nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie 

wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania! 

 

Pamiętaj o innych użytkownikach Skateparku! 

W przypadku większej ilości osób znajdujących się na terenie Skateparku, 

poinformuj innych o chęci zjazdu lub najazdu na przeszkodę poprzez podniesienie 

ręki, znak dźwiękowy lub wzrokowy. 

Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków                        

z przeszkód jest niebezpieczne. 
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