Regulamin obiektu – Skatepark przy ul. Małcużyńskiego
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Warunkiem korzystania ze skateparku jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego przestrzeganie.
Z urządzeń skateparku można korzystać w godzinach od 06:00 do 22:00.
Urządzenia skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i rowerach
BMX o maksymalnej średnicy kół 20 cali (bezwzględny zakaz używania niesprawnego sprzętu, czy kół z
pegami o ostrych krawędziach).
Użytkownicy korzystają z urządzeń skateparku na własną odpowiedzialność, a w przypadku korzystania z
urządzeń przez osoby niepełnoletnie, odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
Korzystający z parku nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać korzystania innym
użytkownikom.
Każda osoba korzystająca z urządzeń ma obowiązek używania, przez cały czas jazdy, kasku ochronnego
oraz ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki.
Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z urządzeń tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
niezwłocznego powiadomienia Zarządcę o zauważonych uszkodzeniach.
Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać, a o
poziomie zaawansowania decyduje sam korzystający.
W przypadku większej ilości osób w skateparku należy poinformować innych o zjeździe z przeszkody i
urządzeń - przez podniesiecie ręki.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i wygody korzystających ze skateparku, na jego terenie zakazuje się:
a) przebywania osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
b) palenia tytoniu, wnoszenia oraz spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
c) niszczenia oraz przestawiania urządzeń technicznych oraz znaków i tablic,
d) niszczenia, uszkadzania drzew i innych roślin oraz rozkopywania skarp,
e) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu,
f) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych,
g) umieszczania bez zgody Zarządcy tablic, napisów oraz ogłoszeń,
h) prowadzenia handlu oraz usług bez zgody Zarządcy.
Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze grzywny w trybie i na zasadach określonych w prawie
o wykroczeniach.
Obowiązki Zarządcy obiektu pełni Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk,
tel (59) 844 75 31.
PAMIĘTAJ! Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj
akrobacji bez odpowiedniego sportowego przygotowania !
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