REGULAMIN UŻYTKOWANIA SKATEPARKU
w TARNOBRZEGU

1. Warunkiem korzystania ze SKATEPARKU jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
2. Urządzenia SKATEPARKU przeznaczone są dojazdy na łyżworolkach, wrotkach, deskorolkach
i podobnym sprzęcie rolkowym oraz rowerach.
3. W trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników korzystający ze SKATEPARKU jest
zobowiązany do wykorzystywania jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz do
niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń.
4. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
5. Korzystanie ze SKATEPARKU odbywa się na własną odpowiedzialność.
6. Każda osoba korzystająca z urządzeń SKATEPARKU ma obowiązek używania przez cały czas
jazdy kasku ochronnego, a w przypadku jazdy na rolkach dodatkowo kompletu ochraniaczy (zaleca się
również jazdę w ochraniaczach w przypadku deskorolek i rowerów).
7. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku
z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu,
wynikłe z korzystania z urządzeń SKATEPARKU.
8. Od osób korzystających ze SKATEPARKU wymaga się ostrożnej i bezpiecznej jazdy.
9. Osoby korzystające ze SKATEPARKU zobowiązane są do stosownego i kulturalnego zachowania.
10. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie osoby, które potrafią na nie samodzielnie
wjechać, a o poziomie zaawansowania decyduje sam korzystający.
11. Zasadniczym kierunkiem poruszania się jest ruch prawostronny.
12. W przypadku większej ilości osób w SKATEPARKU użytkownicy proszeni są o poinformowanie
innych o konieczności zjazdu z przeszkody słownie lub przez podniesienie ręki.
13. Osoby przebywające na terenie SKATEPARKU, które będą zakłócać porządek i utrudniać
korzystanie z urządzeń innym osobom, zostaną usunięte z obiektu.
14. UWAGA!!! SKATEPARK nie jest placem zabaw.
Pogotowie ratunkowe 999 (tel. kom. 112)
Straż pożarna 998
Policja 997
Administrator: tel. 158229522
Pamiętaj !!!

✔ Nic nie chroni Ciebie przed upadkiem z przeszkód.

✔ Nie przeceniaj swoich możliwości.
✔ Zawsze najpierw zbadaj przeszkodę, a później wykonuj na niej triki.
✔ Przed wykonaniem ewolucji upewnij się czy przeszkoda jest wolna.
✔ Nie skacz jeżeli nie jesteś pewien, że miejsce lądowania jest puste.
✔ Uszkodzenia przeszkód natychmiast sygnalizuj administratorowi SKATEPARKU.
✔ Respektuj i szanuj słabszych od siebie.
✔ Nie zaśmiecaj i nie niszcz obiektu.
✔ Doceń pracę jaką wkłada administrator SKATEPARKU w jego utrzymanie.
Administrator SKATEPARKU
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera
39-400 TARNOBRZEGA
Al. Niepodległości 2
tel. 158229522

