
REGULAMIN KORZYSTANIA - SKATEPARK IZABELIN

1. Administratorem SKATEPARK Izabelin zwanym dalej „Skateparkiem” jest Centrum Kultury Izabelin ul.
Matejki 21, 05-080 Izabelin, tel 22 752 68 00.

2. Warunkiem korzystania ze Skateparku jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego
przestrzeganie.

3. Skatepark jest czynny codziennie w godzinach 06:00-22:00.
4. Urządzenia Skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na: deskorolkach, łyżworolkach, wrotkach,

hulajnogach, rowerach BMX-ach i MTB.
5. Użytkownicy korzystają ze Skateparku na własną odpowiedzialność. Ryzyko związane z amatorskim

i wyczynowym korzystaniem ze Skateparku ponosi użytkownik.
6. Wstęp do Skateparku mają osoby w wieku powyżej 13 lat. Użytkownicy poniżej 13 lat mogą przebywać

na terenie Skateparku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub przedstawicieli ustawowych. Za
osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.

7. Każda osoba korzystająca ze Skateparku powinna używać kasku ochronnego oraz niezbędnych
ochraniaczy .

8. Od użytkowników Skateparku wymaga się szczególnej ostrożnej i bezpiecznej jazdy.
9. Na górnych pomostach mogą przebywać wyłącznie osoby potrafiące na nie samodzielnie wjechać.
10. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest

zabronione.
11. W wypadku korzystania ze Skateparku przez co najmniej dwie osoby, każda z nich jest zobowiązana do

poinformowania pozostałych, że właśnie zjeżdża z przeszkody (Bank, Quarter, Rampa) przez
podniesienie ręki, kontakt wzrokowy itp.

12. Na jednej przeszkodzie może w tym samym czasie jeździć maksymalnie jedna osoba.
13. Na terenie Skateparku zakazuje się spożywania alkoholu, używek lub innych środków odurzających.
14. Zabrania się korzystania ze Skateparku osobom kontuzjowanym, z chorobami układu ruchowego,

z wadami serca, chorym na epilepsję i kobietom w ciąży.
15. Jazda na deskorolkach, łyżworolkach, wrotkach, hulajnogach, rowerach BMX-ach i MTB jest sportem

niebezpiecznym. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.
16. Na terenie Skateparku znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. Nagrania kamer

mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do
regulaminu.

17. Zabrania się prowadzenia na terenie Skateparku działalności szkoleniowej i komercyjnej bez zgody
Administratora.

18. Dopuszcza się okresowe zamknięcie Skateparku z powodu remontu, naprawy i bieżącej konserwacji
obiektu lub z innych przyczyn mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla użytkowników.

19. Każdy korzystający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora o zauważonych
uszkodzeniach urządzeń oraz ewentualnych innych nieprawidłowościach występujących na terenie
obiektu.

PAMIĘTAJ!
Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód.

Nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania.
Zawsze najpierw zbadaj przeszkodę, a później wykonuj na niej triki.
Przed wykonaniem ewolucji upewnij się, czy przeszkoda jest wolna.
Nie skacz, jeśli nie jesteś pewien, że miejsce lądowania jest puste!

Numer alarmowy 112
Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998
Policja 997

Administrator 22 752 68 00

Wykonawca SKATEPARKU Izabelin: ALTRAMPS, ul. 1 Maja 59A , 32-540 Trzebinia


