GMINA BRZEG DOLNY

REGULAMIN
SKATEPARKU

1. Administratorem skateparku jest Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym.
2. Korzystanie ze skateparku jest bezp³atne.
3. Warunkiem korzystania ze skateparku jest zapoznanie siê z niniejszym regulaminem
i jego przestrzeganie.
4. Skatepark nie jest placem zabaw. Wstêp tylko dla osób posiadaj¹cych odpowiedni sprzêt.
5. Jazda na deskorolce, rolkach czy rowerze BMX jest sportem niebezpiecznym.
6. Skatepark jest czynny w godzinach otwarcia “Orlika”.
7. Osoby, które nie ukoñczy³y osiemnastego roku ¿ycia, mog¹ korzystaæ z urz¹dzeñ skateparku
wy³¹cznie pod opiek¹ rodziców lub opiekunów prawnych.
8. U¿ytkownicy korzystaj¹ ze skateparku na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.
9. Od korzystaj¹cych ze skateparku wymaga siê szczególnej ostro¿noœci i bezpiecznej jazdy.
`
10. Urz¹dzenia w obrêbie skateparku przeznaczone s¹ do u¿ytkowania przez
osoby je¿d¿¹ce
na deskorolce, rolkach oraz rowerach BMX.
11. Na jednym elemencie mo¿e jeŸdziæ jedna osoba.
12. Zaleca siê jazdê w ochraniaczach (kolana, ³okcie, nadgarstki) oraz obowi¹zkowo w kasku.
`
13. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód
jest zabronione.
14. Na terenie skateparku zabrania siê:
- palenia tytoniu,
- wnoszenia oraz spo¿ywania alkoholu i innych u¿ywek,
- przebywania po spo¿yciu alkoholu i innych u¿ywek,
- wprowadzania i wpuszczania psów na obiekt,
- u¿ywania skateparku do innych celów (np. gry w pi³kê),
- wrzucania przedmiotów mog¹cych stworzyc `zagro¿enie dla u¿ytkowników
i zanieczyszczaj¹cych skatepark,
- jazdy na rowerach innych ni¿ BMX.
15. W przypadku opadów atmosferycznych korzystanie ze skateparku jest zabronione.
Przestrzeganie zasad tego regulaminu nie eliminuje w ca³oœci ryzyka urazów.
16. Ryzyko zwi¹zane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu na obiekcie ponosi
u¿ytkownik, w zwi¹zku z czym za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu, wynikaj¹ce
z u¿ytkowania skateparku administrator nie ponosi odpowiedzialnoœci.
`
`
17. Osoby przebywaj¹ce na terenie skateparku, które bêd¹ zak³ócac porz¹dek i utrudniaæ
korzystanie z urz¹dzeñ innym osobom zostan¹ usuniête z obiektu.
18. Wszyscy u¿ytkownicy urz¹dzeñ skateparku bezwzglêdnie zobowi¹zani s¹ do
natychmiastowego podporz¹dkowania siê decyzjom administratora.
19. Osoby systematycznie ³ami¹ce` regulamin nie bêd¹ wpuszczane na teren skateparku.
`
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