REGULAMIN SKATEPARK’u Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer
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Skatepark otwarty jest w godzinach 9.00-21.00. Do korzystania ze skateparku upoważniona jest osoba posiadająca bilet do
jednorazowego wejścia na 55 minut.
Jednocześnie na torze skatepark’u może przebywać nie więcej niż 50 osób, a w hali skatepark’u 100 osób.
Urządzenia skatepark’u przeznaczone są wyłącznie do jazdy na rolkach, wrotkach, hulajnodze i deskorolkach.
Dzieci do lat 13 mogą korzystać z obiektu wyłącznie za zgodą i w obecności pełnoletniego opiekuna.
Każde dziecko do lat 13 korzystające z urządzeń skatepark’u musi posiadać przez cały czas odpowiednie zabezpieczenia w postaci
kasku ochronnego, ochraniaczy na kolana i łokcie. Każda osobie powyżej 13 roku życia zaleca si, aby posiadała przez cały czas
odpowiednie zabezpieczenia w postaci kasku ochronnego, ochraniaczy na kolana i łokcie.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego respektowania poleceń obsługi skatepark’u.
Osoby towarzyszące mogą przebywać wewnątrz hali tylko w strefie wyznaczonej.
Na każdym z elementów mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 2 osoby.
Na górnych powierzchniach najazdów i przeszkód mogą przebywać tylko osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać, a o
poziomie zaawansowania decyduje sam korzystający lub jego opiekun.
Zasadniczym kierunkiem poruszania jest ruch prawostronny, które należy przestrzegać.
W przypadku większej ilości osób w skatepark’u należy poinformować innych użytkowników o zjeździe z przeszkody - przez
podniesiecie ręki.
Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń skatepark’u tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do
niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne
i pozostałych użytkowników.
Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi całkowicie uprawiający. Administrator obiektu nie
ponosi odpowiedzialności za doznane urazy oraz szkody wynikłe podczas korzystania z urządzeń skatepark’u - jako związane z
ryzykiem sportowym.
Wszyscy korzystający z urządzeń skatepark’u czynią to na własną odpowiedzialność, a za ewentualne wypadki, jakie mogą się
zdarzyć podczas jazdy, nie spowodowane zaniedbaniami administratora skatepark’u, odpowiedzialność ponoszą osoby, z winy
których wypadek powstał.
W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
Każdy wypadek należy bezwzględnie i natychmiast zgłosić obsłudze skatepark’u.
Zabrania się siedzenia na bandach oraz przechodzenia przez bandy.
Jazda i przebywanie na terenie skatepark’u osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest
zabroniona.
Na terenie skatepark’u obowiązuje zakaz:

chodzenie pieszo po konstrukcjach, w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód,

wnoszenia i spożywania na torze artykułów spożywczych.

wnoszenia i spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla
użytkowników,

palenia tytoniu,

wprowadzania psów i innych zwierząt.
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Dopuszcza się okresowe zamknięcia Skateparku decyzją Dyrektora.
Wykupienie biletu na Skatepark wiąże się jednocześnie z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Za rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki - OSiR Wawer nie ponosi odpowiedzialności.
Fotografowanie i filmowanie do celów publicznych wymaga każdorazowo zgody administracji skatepark’u.
W trakcie trwania zawodów lub imprez, zajęć zorganizowanych na terenie skatepark’u za bezpieczeństwo na obiekcie odpowiada
Organizator.
25. Prowadzenie przez osoby fizyczne i prawne, jakiejkolwiek formy zorganizowanych zajęć na terenie skateparku, wymaga pisemnej
zgody administracji obiektu (uzyskanie zgody na wykupienie licencji).
26. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy Regulaminu skatepark’u mogą zostać usunięte z obiektu z obowiązkiem
uiszczenia opłaty za dotychczasowy pobyt.
27. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor OSiR Warszawa Wawer.

Dyrektor OSiR Warszawa Wawer

