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1. Skatepark jest integralną częścią stadionu, obowiązują na nim przepisy regulaminu ogólnego oraz
dodatkowo niniejszego regulaminu.
2. Warunkiem korzystania, z skateparku jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.
3. Wstęp na teren skateparku jest bezpłatny.
4. Korzystanie z skateparku przez osoby, które nie ukończyły 13 roku życia oraz grupy
zorganizowane dzieci i młodzieży, dozwolone jest jedynie w obecności i pod nadzorem
pełnoletniego opiekuna.
5. Urządzenia skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i
rowerach wyczynowych typu bmx.
6. Każdy, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników, jest obowiązany do korzystania z
urządzeń skateparku zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia obsługi
stadionu o zauważonych uszkodzeniach urządzeń.
7. Osoby korzystające z skateparku mają obowiązek używania przez cały czas jazdy kasku
ochronnego oraz kompletu ochraniaczy.
8. Ustala się następujące zasady korzystania z elementów i urządzeń skateparku:
a) na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie
wjechać,
b) na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba,
c) chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków
z przeszkód jest zabronione,
d) zabrania się jazdy po mokrych lub oblodzonych elementach i urządzeniach,
e) w przypadku większej ilości osób korzystających z obiektu, każdy uczestnik jest zobowiązany
do informowania innych uczestników poprzez podniesienie ręki lub kontakt wzrokowy o
zamiarze zjazdu z przeszkody
f) należy pamiętać o innych użytkownikach skateparku – nie jeździsz sam!
9. Osobom korzystającym z skateparku zabrania się:
a) chodzenia po konstrukcjach, przebywania w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód bez
odpowiedniego sprzętu i zabezpieczenia,
b) wnoszenia na teren skateparku napojów alkoholowych, opakowań szklanych, czy innych
przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników,
c) jazdy i przebywania na terenie skateparku osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub
środków odurzających,
d) palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
e) wprowadzania na teren skateparku psów lub innych zwierząt,
f) stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla innych użytkowników, urządzania niebezpiecznych
zabaw i wyścigów,
g) korzystania z skateparku po zmroku lub w warunkach słabej widoczności.
10. Zabrania się korzystania ze skateparku osobom, których stan zdrowia na to nie pozwala, w tym
w szczególności:
a) kontuzjowanym,
b) z chorobami układu ruchowego,

c) z wadami serca,
d) chorym na epilepsję,
e) kobietom w ciąży.
11. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy się zgłosić obsługi stadionu. W obliczu
zagrożenia zdrowia lub życia należy niezwłocznie zawiadomić zarządcę stadionu oraz
odpowiednie służby korzystając z telefonu alarmowego 112.
12. Osoby korzystające z skateparku zobowiązane są do zachowania porządku w trakcie oraz po
zakończeniu użytkowania, przede wszystkim do odłożenia na właściwe miejsce wszystkich
używanych urządzeń.
Pamiętaj!
Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji
bez sportowego przygotowania!
Jazda na rolkach i deskorolce są to sporty niebezpieczne. Nawet przestrzeganie zasad określonych w
niniejszym regulaminie nie gwarantuje uniknięcia urazów.

