
Regulamin porz¹dkowy korzystania ze  skateparku 
1. Administratorem  skateparku   jest Zb¹szyñskie Centrum Sportu, Turystyki  i Rekreacji tel. 68 38 68 050
2. Urz¹dzenia skateparku przeznaczone s¹ wy³¹cznie do jazdy na ³y¿worolkach, deskorolkach i BMX-ach z „pegami” z tworzywa sztucznego.
3. Ka¿da osoba korzystaj¹ca z urz¹dzeñ skateparku ma obowi¹zek u¿ywania kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez ca³y czas jazdy.
4. Za ewentualne wypadki jakie mog¹ siê zdarzyæ podczas jazdy  wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœæ ponosi osoba korzystaj¹ca z urz¹dzeñ – u¿ytkownicy korzystaj¹ ze 
skateparku na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.
5. W przypadku osób niepe³noletnich odpowiedzialnoœæ ponosz¹ ich prawni opiekunowie.
6.  Na górnych pomostach mog¹ przebywaæ jedynie te osoby, które potrafi¹ na nie samodzielnie wjechaæ.
7. Na jednym elemencie mo¿e jeŸdziæ maksymalnie 1 osoba.
8.  Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
9. Zabrania siê wnoszenia na teren skateparku napojów alkoholowych, opakowañ szklanych czy innych przedmiotów, które mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla 
u¿ytkowników. Jazda i przebywanie na terenie skateparku osób, znajduj¹cych siê pod wp³ywem alkoholu lub œrodków odurzaj¹cych jest zabroniona.
10.  Na terenie skateparku obowi¹zuje ca³kowity zakaz ustawiania w³asnych przeszkód.
11. Osoby, które w jakikolwiek sposób bêd¹ zak³óca³y pobyt na terenie skateparku innym u¿ytkownikom, bêd¹ usuwane z terenu skateparku przez upowa¿nione osoby.
12. W uzasadnionych przypadkach administrator,  gospodarz obiektu, mo¿e wezwaæ s³u¿by mundurowe.
13.  Zabrania siê korzystania ze skateparku nastêpuj¹cym osobom:- kontuzjowanym (skrêcone kolana, kostki itp.),- z chorobami uk³adu ruchowego,- z wadami serca,- 
chorym na epilepsjê,- kobietom w ci¹¿y.
14.  Ryzyko zwi¹zane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiaj¹cy,                       w zwi¹zku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialnoœci 
za szkody zarówno na osobie jak              i mieniu, wynik³e z korzystania z urz¹dzeñ skateparku – jako zwi¹zanymi z ryzykiem sportowym.
15. Ka¿dy u¿ytkownik jest zobowi¹zany do wykorzystywania urz¹dzeñ skateparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezw³ocznego powiadomienia 
administratora o zauwa¿onych ewentualnych uszkodzeniach urz¹dzeñ, w trosce o zdrowie w³asne i pozosta³ych u¿ytkowników.
16. Pamiêtaj o innych u¿ytkownikach skateparku – nie jeŸdzisz sam!
17.  W przypadku wiêkszej iloœci osób w skateparku poinformuj innych, ¿e w³aœnie zje¿d¿asz z przeszkody – poprzez podniesienie rêki, kontakt wzrokowy itp.
18.  Jazda na rolkach i deskorolce BMX s¹ to sporty niebezpieczne. Nawet przestrzeganie powy¿szych zasad nie gwarantuje unikniêcia urazów.
19. Administrator nie ponosi odpowiedzialnoœci za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowi¹ce w³asnoœæ u¿ytkowników.
20. Korzystanie z obiektu jest równoznaczne z wyra¿eniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez ZCSTiR w celach organizacyjnych i 
promocyjnych zwi¹zanych             z wykonywaniem obowi¹zków statutowych /zgodnie z ust. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2015, poz. 2135 z póŸniejszymi 
zmianami.
21. W sprawach nie objêtych   niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dyrektor ZCSTiR.

PAMIÊTAJ!Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich mo¿liwoœci, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania !      
Kilka wa¿nych zasad 
- zawsze najpierw zbadaj przeszkodê, a póŸniej wykonuj na niej triki,
- przed wykonaniem ewolucji upewnij siê, ze przeszkoda jest wolna,
- nie skacz, je¿eli nie jesteœ pewien, ¿e miejsce l¹dowania jest puste,
- nie zaœmiecaj i nie niszcz obiektu,
- respektuj i szanuj s³abszych od siebie,
- doceñ pracê, jak¹ wk³ada administrator skateparku w jego utrzymanie,               
- „Bêdziesz szanowany, jeœli bêdziesz szanowa³ innych”
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      z wykonywaniem obowi¹zków statutowych,  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.


