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Załącznik nr 4 
do Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie 

 

REGULAMIN  

KORZYSTANIA ZE SKATEPARKU PRZY UL. SPORTOWEJ W GRYFINIE 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady korzystania ze skateparku, mieszczącego się na terenie kompleksu 
sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie zarządzanego przez Centrum Sportu i Rekreacji 
w Gryfinie zwane dalej zarządcą lub CSiR. 

2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Regulaminu korzystania z kompleksu 
sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie 

3. Wejście na teren skateparku i korzystanie z niego jest równoznaczne z zapoznaniem się 
z treścią tego regulaminu oraz Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy 
ul. Sportowej w Gryfinie, akceptacją ich zapisów i zobowiązaniem się do ich stosowania. 

4. Skatepark jest czynny w godzinach otwarcia kompleksu sportowego. 

5. Wstęp na teren skateparku jest bezpłatny. 

6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie boiska winny obowiązkowo podporządkować się 
przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi kompleksu sportowego. 

 

§ 2. Szczegółowe zasady korzystania z boiska 

1. Na terenie skateparku mogą przebywać: 

1) osoby pełnoletnie; 

2) dzieci i młodzież w wieku pomiędzy 13 a 18 rokiem życia za zgodą pełnoletniego 
opiekuna; 

3) dzieci poniżej 13 roku życia - wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych; 

4) uczniowie podczas zajęć lekcyjnych - wyłącznie pod opieką nauczyciela. 

2. Prowadzenie na terenie skateparku zorganizowanych zajęć grupowych wymaga uzgodnienia 
warunków i uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody zarządcy obiektu. 

3. Z urządzeń skateparku nie powinny korzystać osoby o niskich umiejętnościach jazdy na 
łyżworolkach, deskorolce lub rowerze BMX, a także osoby posiadające ograniczenia ruchowe 
lub inne dysfunkcje ograniczające sprawność motoryczną. 

4. Urządzenia skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na rolkach, deskorolkach, 
hulajnogach wyczynowych oraz rowerach typu BMX o maksymalnej średnicy kół 20 cali,  
z wyłączeniem sprzętu posiadającego koła z pegami o ostrych krawędziach. 

5. Korzystający z urządzeń skateparku mają bezwzględny obowiązek: 
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a) korzystania z urządzeń skateparku wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem; 

b) używania podczas jazdy kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy (w szczególności na 
kolana i łokcie); 

c) zachowania zasad ostrożnej i bezpiecznej jazdy. 

6. Na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby a w danej chwili ewolucje 
może wykonywać tylko 1 osoba. 

7. Na górnych pomostach urządzeń skateparku mogą przebywać jedynie te osoby, które 
potrafią na nie samodzielnie wjechać, posiadający wysokie umiejętności techniczne jazdy na 
rolkach, deskorolkach, hulajnogach wyczynowych oraz rowerach typu BMX. 

8. W trakcie korzystania z urządzeń skateparku zabrania się: 

a) przebywania w strefie jazdy osób niekorzystających czynnie ze skateparku, 

b) wnoszenia przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla korzystających z obiektu, 
w szczególności szklanych opakowań i ostrych narzędzi, 

c) chodzenia po urządzeniach skateparku oraz przebywania w strefie najazdów oraz 
zeskoków z przeszkód, 

d) korzystania z urządzeń w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych lub 
oblodzenia. 

9. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu powstałe  
w związku z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu na terenie skateparku 
mieszczące się w granicach ryzyka sportowego oraz wynikające z nieprzestrzegania 
postanowień niniejszego regulaminu. 

10. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 
skateparku. 

§ 3. Postanowienia końcowe  

1. Zarządca może czasowo ograniczyć wstęp na obiekt ze względu na organizowane imprezy, 
zawody lub zajęcia szkolne. 

2. Teren skateparku jest objęty monitoringiem wizyjnym, wejście na ten teren jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrowanie swojego wizerunku. 

3. Każdy korzystający jest zobowiązany w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników 
niezwłocznie powiadomić zarządcę o zauważonych uszkodzeniach urządzeń oraz 
ewentualnych innych nieprawidłowościach występujących na terenie boiska. 

4. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia należy zgłaszać u zarządcy kompleksu sportowego 
pisemnie pod adresem: Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie, 74-100 Gryfino, ul. Wodnika 1 
lub bezpośrednio do pracowników obsługi przy ul. Sportowej 3, nr tel. 91 416 30 11. 

Niezgłoszenie w/w jest równoznaczne z przejęciem na siebie pełnej odpowiedzialności za 
ewentualne nieprawidłowości lub zniszczenia stwierdzone przez zarządcę. 
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5. W sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia należy dzwonić pod nr alarmowe: 

Numer alarmowy: 112 

Pogotowie ratunkowe: 999 

Straż pożarna: 998 

Policja: 997 

Straż miejska: 91 416 81 60 

 

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 nie jest wolne! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


