
REGULAMINU
KORZYSTANIA ZE SKATEPARKU W GÓRZE

1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania ze Skateparku. 

2. Właścicielem Skateparku jest Gmina Góra zwana dalej "Właścicielem".

3. Skateparkiem administruje Zarządca wyznaczony przez Właściciela.

4. Każda  osoba  korzystająca  ze  Skateparku  jest  zobowiązana  do  zapoznania  się

z przepisami niniejszego regulaminu i podporządkowania się jego treści.

5. Korzystanie ze skateparku jest ogólnodostępne i bezpłatne. 

6. Ze Skateparku można korzystać codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od

8.00 do 22.00, w soboty, niedziele i święta w godzinach od 10.00 do 21.00, z wyjątkiem

dni,  w  których  Skatepark  będzie  niedostępny  z  uwagi  na  święta,  przerwy

konserwacyjne,  podawanych  do  publicznej  wiadomości  przez  Zarządcę  w  formie

ogłoszenia.  

7. Czas otwarcia może ulec zmianie z następujących przyczyn: zawody sportowe, awarie

i zagrożenia, inne.

8. Urządzenia  Skateparku  przeznaczone  są  wyłącznie  do  jazdy  na  łyżworolkach,

deskorolkach, hulajnogach i rowerach typu BMX.

9. Na terenie Skateparku mogą przebywać:

1) samodzielnie – osoby dorosłe tzn. mające ukończony 18 rok życia;

2) dzieci  i  młodzież  do  18  lat  –  tylko  i  wyłącznie  za  wiedzą  i  zgodą  rodziców lub

opiekunów prawnych.

10. Każdy  użytkownik  zobowiązany  jest  korzystać  ze  Skateparku  zgodnie

z przeznaczeniem i z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa.

11. Ustala się następujące zasady korzystania z elementów i urządzeń Skateparku:

1) każda osoba korzystająca z urządzeń ma obowiązek używania przez cały czas jazdy

kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy na nogi i ręce;

2) na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby;

3) na  górnych  pomostach  mogą  przebywać  jedynie  te  osoby,  które  potrafią  na  nie

samodzielnie wjechać;

4) na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba;

5) chodzenie  po  konstrukcjach,  przebywanie  w  strefie  najazdów  oraz  zeskoków

z przeszkód jest zabronione;

6) w przypadku większej liczby osób korzystających z urządzeń, każdy uczestnik jest

zobowiązany do informowania innych uczestników o zjeździe z przeszkody poprzez



podniesienie ręki i nawiązanie kontaktu wzrokowego;

12. Zabronione jest korzystanie z urządzeń Skateparku osobom, których stan zdrowia bądź

inne przyczyny nie pozwalają na bezpieczne korzystanie z tych urządzeń.

13. Na terenie Skateparku zabrania się:

1) jazdy  i  przebywania  osób,  znajdujących  się  pod  wpływem  alkoholu  lub  innych

środków odurzających;

2) jazdy na rowerach BMX z metalowymi lub aluminiowymi pegami;

3) zaśmiecania;

4) wnoszenia  opakowań  szklanych  i  metalowych  lub  innych  niebezpiecznych

przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników;

5) zniszczenia urządzeń;

6) wprowadzania zwierząt;

7) palenia  wyrobów  tytoniowych  oraz  substancji  odurzających  w  tym  również  tzw.

e-papierosów;

8) zakłócania porządku.

14. Każdy  korzystający,  w  trosce  o  zdrowie  własne  i  pozostałych  użytkowników,

zobowiązany jest  niezwłocznie  powiadomić  Zarządcę  o  zauważonych  ewentualnych

uszkodzeniach urządzeń Skateparku. 

15. Osoby przebywające na terenie Skateparku i naruszające porządek publiczny, dobre

obyczaje,  w tym używające wulgaryzmów,  stwarzające zagrożenie  dla  innych  osób,

a także osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu będą wezwane

do dobrowolnego opuszczenia Skateparku.
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