
  Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Dyrektora  Ośrodka Sportu     
                 i Rekreacji w Sędziszowie Nr 26/2018
                              z dnia  16 marca 2018 roku 

REGULAMIN 
KORZYSTANIA Z SKATEPARKU 

                               na terenie Bazy TKR  w Sędziszowie przy ul. Sportowej 5

Zarządca obiektu:                  Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Dworcowa 20A
28-340 Sędziszów tel. (041)3812730, (041)3812736

1. Urządzenia skateparku są powszechnie dostępne dla użytkowników w godz. 800 do 2130 

2. Urządzenia Skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na rolkach i 
deskorolkach 

3.  Każda osoba korzystająca z urządzeń Skateparku ma obowiązek używania przez cały czas
jazdy kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy. 

4.   Na  każdym  z  elementów  mogą  przebywać  maksymalnie  3
osoby. 

5.  Na  górnych  pomostach  mogą  przebywać  jedynie  te  osoby,  które  potrafią  na  nie
samodzielnie wjechać. 

6. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód
jest zabronione. 

7.  Zabrania się wnoszenia na teren Skateparku alkoholu i jego spożywania oraz wnoszenia
opakowań  szklanych  czy  innych  przedmiotów,  które  mogą  stanowić  zagrożenie  dla
użytkowników.  Jazda  i  przebywanie  na  terenie  Skateparku  osób,  znajdujących  się  pod
wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabroniona. 

8.  Na  terenie  Skateparku  obowiązuje  całkowity  zakaz  palenia
tytoniu. 

9.  Wszyscy  użytkownicy  urządzeń  Skateparku  bezwzględnie  zobowiązani  są  do
natychmiastowego podporządkowania się decyzjom pracowników Bazy TKR i stosowania się
do ich poleceń. 

10.  W przypadku  osób  niepełnoletnich  odpowiedzialność  za  ich  zachowanie  ponoszą  ich
prawni opiekunowie. 

UWAGA!



-  Jazda na rolkach i deskorolkach są sportami niebezpiecznymi. Nawet przestrzeganie
     powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów. 
- 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 - jako związanymi z ryzykiem sportowym. 

- Każdy  użytkownik  jest  zobowiązany  do  wykorzystywania  urządzeń  Skateparku
tylko  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem  oraz  do  niezwłocznego  powiadomienia
administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń w trosce o
zdrowie własne i pozostałych użytkowników.

PAMIĘTAJ! 
Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj 
akrobacji bez sportowego przygotowania!

 OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE NINIEJSZEGO REGULAMINU BĘDĄ USUWANE
Z TERENU BAZY TKR PRZEZ SŁUŻBY DOZORU LUB POLICJĘ. 

ZARZĄDCA NIE ODPOWIADA ZA SZKODY: OSÓB I MIENIA. 
Telefony alarmowe: 
Straż pożarna tel.998 
Policja tel.997 
Pogotowie Ratunkowe tel.999 
Ogólny – pomoc tel. 112 (z tel. komórkowego)


