REGULAMIN SKATE PARKU
w Piasecznie
1. Skatepark jest obiektem sportowym ( dalej: obiekt) stanowiącym własność Gminy Piaseczno,
administrowanym przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie ( dalej : GOSiR).
2.Użytkownicy Skateparku mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania dla
zmniejszenia niebezpieczeństw związanych z zajęciami sportowymi na obiekcie.
3. GOSiR reprezentuje na obiekcie na obiekcie pracownik obsługi, upoważniony do egzekwowania zasad
ujętych w niniejszym regulaminie i wydawania związanych z tym poleceń.
4. Skatepark jest czynny codziennie, od godziny 08:00 do 22:00.
5. Korzystanie ze Skateparku jest ogólnodostępne i bezpłatne.
6. Samodzielnymi użytkownikami skateparku mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
7. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze skateparku tylko pod opieką lub za, potwierdzoną odpowiednim
oświadczeniem, wiedzą opiekunów prawnych.
8. Użytkownicy korzystają za Skateparku na własną odpowiedzialność.
9. Za wypadki na terenie obiektu, nie spowodowane zaniedbaniami administratora obiektu, wyłączną
odpowiedzialność ponoszą jego użytkownicy.
10. Przebywać na terenie obiektu można tylko za pozwoleniem pracownika obsługi.
11. Urządzenia Skateparku przeznaczone są do użytkowania przez osoby posiadające podstawowe umiejętności
jazdy na deskorolkach, rolkach, hulajnogach lub rowerach BMX .
12. Z jednego urządzenia mogą jednocześnie korzystać maksymalnie dwie osoby.
14. Nakazuje się użytkownikom obiektu:
- stosowanie pełnego zabezpieczenia osobistego, tj. kasku i kompletu ochraniaczy .
- zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa
- dbałość o zachowanie czystości podczas pobytu na terenie obiektu
- korzystanie z urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem
- sygnalizowanie innym użytkownikom np. przez podniesienie ręki, zamiaru wykonania ćwiczenia
- powiadamianie pracownika obsługi o zauważonych uszkodzeniach urządzeń
- zgłoszenie każdego zdarzenia wypadkowego pracownikowi obsługi natychmiast po jego zajściu
- interweniowanie i zgłaszanie pracownikowi obsługi przypadków wandalizmu
- przestrzeganie poniższych zasad :
- nic nie chroni Cię przed upadkiem z przeszkód
- nie przeceniaj swoich możliwości
- przed rozpoczęciem zajęć na urządzeniach wykonuj ćwiczenia ogólnoruchowe
- nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania
- zawsze najpierw sprawdź urządzenie a później wykonuj na nim ćwiczenia
- przed wykonaniem ewolucji upewnij się czy przeszkoda jest wolna
- akceptuj i wspieraj mniej sprawnych od siebie
- szanuj i wspieraj starania innych w odpowiednim utrzymaniu obiektu.
15. Zakazuje się na obiekcie:
- chodzenia po konstrukcjach
- przebywania w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód
- palenia tytoniu
- wnoszenia, spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu i wszelkich używek
- wprowadzania zwierząt
- używania Skateparku do innych celów (np. gry w piłkę),
- wnoszenia przedmiotów, mogących stworzyć zagrożenie dla innych użytkowników lub obiektu
- zanieczyszczania, w tym malowania nawierzchni
- używania sprzętu innego niż wskazany w pkt.11.
16.Użytkownicy i osoby przebywające na terenie skate parku, które nie będą przestrzegać niniejszego
regulaminu i ogólnego porządku lub utrudniać korzystanie z urządzeń innym będą wypraszane z obiektu.
17. Dopuszcza się wprowadzenie ograniczeń w korzystaniu ze Skateparku w następujących przypadkach:
- przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych .
- podczas prowadzenia prac konserwacyjnych lub remontowych
- w sytuacjach, w których zagrożone będzie bezpieczeństwo użytkowników.
18. Decyzję o zakazie korzystania ze Skateparku podejmuje pracownik obsługi.
19. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje administrator obiektu.
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