REGULAMIN SKATEPARKU PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE
1. Skatepark znajdujący się na terenie nieruchomości przy ul. Potockiej 1 w Warszawie, zwany dalej „skateparkiem”, jest obiektem sportowym stanowiącym własność m.st. Warszawy Dzielnicy Żoliborz administrowanym przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, zwany dalej „OSiR”.
2. Skatepark czynny jest codziennie w godzinach 9.00 – 21.00.
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie skateparku zobowiązane są do zapoznania się i stosowania niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Nieruchomości, a także wykonywania poleceń upoważnionych pracowników OSiR.
4. Na teren skateparku należy wchodzić wyłącznie wejściem oznaczonym.
5. Użytkownicy korzystają ze skateparku na własną odpowiedzialność.
6. Urządzenia znajdujące się na terenie skateparku, przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i rowerach wyczynowych typu BMX i innych.
7. Za ewentualnie wypadki lub zdarzenia, jakie mogą powstać podczas korzystania ze skateparku, spowodowane nie przestrzeganiem Regulaminu Skateparku i Regulaminu Nieruchomości, OSiR nie ponosi odpowiedzialności.
8. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi osoba korzystająca ze skateparku. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu wynikłe z korzystania ze skateparku, bądź ewentualne wypadki poniesione
lub spowodowane przez użytkownika.
9. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
10. Korzystanie ze skateparku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz grupy zorganizowane dzieci i młodzieży, dozwolone jest jedynie w obecności i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
11. Opiekun odpowiedzialny jest za właściwe zachowanie się podopiecznych oraz za ich bezpieczeństwo.
12. Każdy, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników, jest obowiązany do korzystania z urządzeń skateparku zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia OSiR o zauważonych uszkodzeniach urządzeń.
13. Osoby korzystające ze skateparku powinny kierować się następującymi zasadami:
1) obowiązkowo używać kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy,
2) na podeście jednego elementu mogą przebywać maksymalnie 3 osoby,
3) na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać,
4) na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba,
5) należy informować innych użytkowników skateparku, poprzez podniesienie ręki lub kontakt wzrokowy o zamiarze zjazdu z przeszkody (bank, quarter, rampa),
6) należy pamiętać o innych użytkownikach skateparku – nie jeździsz sam!
14. Osobom korzystającym ze skateparku zabrania się:
1) chodzenia po konstrukcjach, przebywania w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód bez odpowiedniego sprzętu i zabezpieczenia,
2) wnoszenia na teren skateparku napojów alkoholowych, opakowań szklanych, czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników,
3) jazdy i przebywania na terenie skateparku osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
4) palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
5) wprowadzania na teren skateparku psów lub innych zwierząt, z tym zastrzeżeniem, że zakaz ten nie dotyczy psów przewodników dla osób niewidomych oraz psów asystujących pod warunkiem, że psy te wprowadzane są na smyczy,
6) stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla innych użytkowników, urządzania niebezpiecznych zabaw i wyścigów.
15. Zabrania się korzystania ze skateparku osobom, których stan zdrowia na to nie pozwala, w tym w szczególności:
1) kontuzjowanym,
2) z chorobami układu ruchowego,
3) z wadami serca,
4) chorym na epilepsję,
5) kobietom w ciąży.
16. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy się zgłosić do recepcji w holu głównym OSiR. W obliczu zagrożenia zdrowia lub życia należy niezwłocznie zawiadomić OSiR oraz odpowiednie służby korzystając z telefonu alarmowego 112 lub:
Pogotowie ratunkowe...............999
Straż pożarna ............................998
Policja.........................................997
17. Osoby nie stosujące się do niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Nieruchomości, w tym te, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie skateparku innym użytkownikom, zostaną usunięte z terenu przez upoważnionych
pracowników OSiR, mogą też podlegać odpowiedzialności karno-administracyjnej wynikającej z przepisów powszechnie obowiązujących.
18. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez użytkowników na terenie skateparku oraz szkody powstałe w wyniku kradzieży, zdarzeń losowych, działań sił przyrody i osób trzecich.
19. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania skateparku należy kierować do Dyrektora OSiR.
20. Przystąpienie do korzystania ze skateparku jest jednoznaczne z akceptacją zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
PAMIĘTAJ!
Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania!
Jazda na rolkach i deskorolce są to sporty niebezpieczne. Nawet przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie skateparku nie gwarantuje uniknięcia urazów.

