
                                                                       Regulamin Skateparku

1. Urządzenia skateparkowe przeznaczone są wyłącznie do użytku na deskorolce, rolkach, hulajnodze 
i rowerach typu BMX/SLOPE spełniających aktualnie obowiązujące standardy. Bezwzględny zakaz 
używania rowerów z elementami o ostrych krawędziach, zezwala się na stosowanie wyłącznie 
kompozytowych pegów.

2. Korzystać ze skateparku mogą wyłącznie osoby, które zapoznały się z poniższym regulaminem, 
akceptują go i mają świadomość ryzyka utraty zdrowia i życia związanego z użytkowaniem skateparku

3. Każda osoba korzystająca ze skateparku ma obowiązek używania przez cały czas jazdy poprawnie 
założonego i zapiętego kasku ochronnego (zaleca się również jazdę w ochraniaczach)

4. Każdy użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego respektowania regulaminu

5.Osoby niekorzystające ze skateparku mogą przebywać w jego pobliżu w bezpiecznej odległości 
wyłącznie w miejscach niezagrażających ich zdrowiu i życiu, a także osób korzystających ze 
skateparku

6. Każdą z przeszkód na skateparku jednocześnie może użytkować maksymalnie 1 osoba.Na górnych 
podestach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafą na nie samodzielnie wjechać i 
samodzielnie z nich zjechać

7. Wszyscy użytkownicy mają obowiązek podporządkowania się zaleceniom administratora, 
skateparku - i osobom wyznaczonym przez administratora

8. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefe najazdów oraz  

zeskoków z przeszkód jest zabronione

9. Korzystanie ze skateparku uzależnione jest od warunków pogodowych

10. W przypadku większej ilości osób na przeszkodzie użytkownik zobowiązany jest do informowania 
innych o wjeździe/zjeździe z przeszkody słownie lub przez podniesienie ręki

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

12. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi użytkownik, w związku,
z czym administrator - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń skateparku



13. Wszyscy użytkownicy korzystający z urządzeń skateparku korzystają na własną odpowiedzialność 
a za ewentualne wypadki, jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy, niespowodowane zaniedbaniami 
administratora skateparku, odpowiedzialność ponoszą osoby z winy, których wypadek powstał. W 
przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.

14. Każdy wypadek należy bezwzględnie i natychmiast zgłaszać administratorowi obiektu: Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Ustce
15. Zabrania się wnoszenia na teren i w pobliże skateparku alkoholu i jego spożywania oraz 
wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla 
użytkowników

16. Jazda i przebywanie na obiekcie i w pobliżu skateparku osób, znajdujących się pod wpływem 
alkoholu lub środków odurzających jest zabroniona

17. Jazda na BMX, rolkach, deskorolce, hulajnodze jest sportem niebezpiecznym. Nawet 
przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów. Pamiętaj o innych 
użytkownikach obiektu - nie jeździsz sam - bądź przewidujący i uważny!

Urządzenia skateparku są wykonane zgodnie ze wszelkimi wymaganymi normami i posiadają 
odpowiednie atesty bezpieczeństwa.
18. Wejście na obiekt jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu

Użytkownik każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z przeszkody zobowiązany jest do 
sprawdzenia stanu technicznego skateparku.

Użytkownicy niepełnoletni winni przebywać pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.

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

Telefony alarmowe:

Pogotowie Ratunkowe: 112

Policja: 997

Straż Pożarna: 998

Straż Miejska: 986

Administrator obiektu: (59) 814-47-69


