INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SKATEPARKU
Wszyscy przebywający na terenie Skateparku przed rozpoczęciem jazdy mają obowiązek
zaznajomienia się z instrukcją jego użytkowania.
1. Wejście na teren Skateparku jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszej instrukcji.
2. Urządzenia Skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na deskorolkach, łyżworolkach, hulajnogach oraz rowerach BMX
i MTB (bezwzględny zakaz używania kół z pegami o ostrych krawędziach). Zabrania się jazdy pojazdami o napędzie silnikowym
oraz grania w piłkę.
3. Osoby do lat 18 mogą korzystać z obiektu wyłącznie za zgodą i w obecności pełnoletniego opiekuna.
4. Każda osoba korzystająca z urządzeń Skateparku powinna używać przez cały czas jazdy kask ochronny, a przypadku jazdy
na rolkach dodatkowo komplet ochraniaczy (zaleca się również jazdę w ochraniaczach w przypadku deskorolek i rowerów).
5. 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.
6. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Skateparku.
7. Zabrania się malowania graffiti, bójek, spożywania posiłków, palenia papierosów, używania alkoholu, narkotyków,
wnoszenia szklanych butelek czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.
8. Jazda i przebywanie na terenie Skateparku osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest
zabronione.
9. 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.
10. Wszyscy korzystający z urządzeń Skateparku czynią to na własną odpowiedzialność, a za ewentualne wypadki jakie mogą
się zdarzyć podczas jazdy, nie spowodowane zaniedbaniami administratora Skateparku, odpowiedzialność ponoszą osoby, z
winy których wypadek powstał.
11. Ustala się następujące zasady korzystania ze Skateparku:
a)
na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby,
b)
na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać,
c)
przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione,
d)
podczas opadów atmosferycznych oraz gdy nawierzchnia jest wilgotna korzystanie ze Skateparku jest zabronione.
WAŻNE
Pamiętaj o innych użytkownikach Skateparku! Nie jeździsz sam. Bądź przewidujący i uważny. Nic nie chroni
przed upadkiem z przeszkód. Nie przeceniaj swoich możliwości. Nie wykonuj akrobacji bez
odpowiedniego sportowego przygotowania! W razie konieczności wezwij pomoc - tel. 112

Administrator obiektu
Kryta Pływalnia w Chrzanowie
ul. Mydlana 20, 32-500 Chrzanów
tel. (32) 6230 440

Instrukcję sporządził
Wykonawca Skateparku - ALTRAMPS
ul. 1 Maja 59A, 32-540 Trzebinia

