
REGULAMIN - SKATEPARK w Kaniowie 

 

1. Warunkiem korzystania ze SKATEPARKU jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego przestrzeganie.  
2. Administratorem obiektu jest Urząd Gminy Bestwina - Referat Sportu i Promocji adres : 43-512 Bestwina ul. Krakowska 111 tel. tel. +48 32 215 77 00; e-mail : sport@bstwina.pl 

3. SKATEPARK w Kaniowie otwarty jest w godz. 800 – 2100 a wstęp na obiekt jest nieodpłatny. W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych, braku oświetlenia lub  innych okoliczności skutkujących 

koniecznością zamknięcia obiektu zabrania się korzystania z urządzeń SKATEPARKU - SKATEPARK jest nieczynny. Przebywanie na obiekcie i korzystanie z jego urządzeń w w/w przypadkach jest zabronione. 

4. Urządzenia SKATEPARKU przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, wrotkach, deskorolkach i podobnym sprzęcie rolkowym oraz rowerach BMX.  

5. W trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników korzystający ze SKATEPARKU jest zobowiązany do wykorzystywania jego urządzeń tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego 

powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń. 

6. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie. 

7. Korzystanie ze SKATEPARKU odbywa się na własną odpowiedzialność. Jazda na: łyżworolkach, wrotkach, deskorolkach i podobnym sprzęcie rolkowym czy BMX-ach należy do sportów niebezpiecznych. Nawet 

przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów. 

8. Każda osoba korzystająca z urządzeń SKATEPARKU ma obowiązek używania przez cały czas jazdy kasku ochronnego, a w przypadku jazdy na rolkach dodatkowo kompletu ochraniaczy (zaleca się również jazdę 

w ochraniaczach w przypadku deskorolek i rowerów BMX). 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. 

9. Od osób korzystających ze SKATEPARKU wymaga się ostrożnej i bezpiecznej jazdy. 

10. Osoby korzystające ze SKATEPARKU zobowiązane są do stosownego, kulturalnego zachowywania. 

11.  Osobom znajdującym się na terenie SKATEPARKU zabrania się :  

       - wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych używek, dopalaczy itp.,  

       - palenia papierosów, e-papierosów i innych używek, 

       - przebywanie na obiekcie poza wyznaczonymi godzinami jego otwarcia oraz korzystania z obiektu w przypadku jego zamknięcia lub wyłączenia z użytkowania,  

       - niszczenia lub korzystania z obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem,  

       - zakłócania porządku publicznego lub zakłócania bezpiecznego korzystania z obiektu innym użytkownikom, a w szczególności hałasowania, popychania, jazdy nieostrożnej lub niebezpiecznej, 

       - zaśmiecania i brudzenia oraz wjazdu na obiekt pojazdami innymi niż wymienione,    

       - wprowadzania zwierząt.  

12.  Osoby naruszające porządek publiczny, nie stosujące się do poleceń pracowników obsługi lub naruszające przepisy niniejszego regulaminu i innych wprowadzonych zaleceń usuwane będą z terenu obiektu  

wraz z ewentualnym skierowaniem sprawy na drogę postępowania o wykroczeniach. 

13. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać. O poziomie zaawansowania decyduje sam korzystający. 

14. Zasadniczym kierunkiem poruszania jest ruch prawostronny. 

15. W przypadku większej ilości osób w SKATEPARKU użytkownicy proszeni są o poinformowanie innych o konieczności zjazdu z przeszkody słownie lub przez podniesienie ręki. 

16. Osoby korzystające ze SKATEPARKU zobowiązane są do stosownego, kulturalnego zachowywania oraz segregacji odpadów zgodnie z wprowadzonymi zasadami i ustawionymi do tego celu pojemnikami. 

17.  Skargi i wnioski prosimy zgłaszać pracownikom referatu obsługującym obiekt lub  kierownikowi obiektu.  

18.  O każdorazowym zaistnieniu niebezpieczeństwa należy informować: pracownika obsługi, administratora obiektu lub odpowiednie służby. 

19.  Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją niniejszego regulaminu oraz innych wprowadzonych zaleceń. 
 

UWAGA !!! 
PAMIĘTAJ O INNYCH UŻYTKOWNIKACH SKATEPARKU - NIE JEŹDZISZ SAM - BĄDŹ PRZEWIDUJĄCY I UWAŻNY ! 

PAMIĘTAJ ! NIC NIE CHRONI PRZED UPADKIEM Z PRZESZKÓD, NIE PRZECENIAJ SWOICH MOŻLIWOŚCI,  
NIE WYKONUJ AKROBACJI BEZ SPORTOWEGO PRZYGOTOWANIA ! 

‘’BĘDZIESZ SZANOWANY, JEŚLI BĘDZIESZ SZANOWAŁ INNYCH‘’ 
   

Telefon alarmowy - 112 ; Pogotowie - 999 ; 
Straż Pożarna – 998;  Policja - 997 

Kierownik Referatu 

Sportu i Promocji  

Urzędu Gminy w Bestwinie 


