
Integracyjny Park Sportu i Rekreacji w Strzyżowie 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SKATE PARKU 

w Strzyżowie 

1. Administratorem obiektu jest Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie.

2. Skate Park jest czynny w miesiącach od początku marca do końca października. codziennie w 
godz. 7.00-22.00 

3. W przypadku opadów atmosferycznych skate park jest nieczynny.

4. Urządzenia Skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i 
rowerach BMX o maksymalnej średnicy kół 20 cali (bezwzględny zakaz używania kół z pegami o 
ostrych krawędziach)

5. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z obiektu wyłącznie za zgodą lub w obecności 
pełnoletniego opiekuna.

6. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za wypadki i szkody ponoszą ich prawni 
opiekunowie.

7. W przypadku korzystania ze Skate Parku przez osoby niepełnoletnie wymagana jest pisemna 
zgoda opiekuna prawnego zawierająca imię, nazwisko korzystającego oraz imię, nazwisko, adres i 
telefon kontaktowy opiekuna. 

8. Na każdym z elementów mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 3 osoby.

9. Na jednym elemencie - dotyczy poręczy oraz podestu - może jeździć maksymalnie 1 osoba.

10. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń Skate Parku tylko zgodnie z 
ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych 
ewentualnych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.

11. 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.

12. Każdy wypadek należy bezwzględnie i natychmiast zgłosić obsłudze Skateparku, oraz zapisać 
w rejestrze wypadków.

13. Zabrania się wnoszenia na teren Skateparku alkoholu i jego spożywania oraz wnoszenia 
opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.

14. Jazda i przebywanie na terenie Skate Parku osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub 
środków odurzających jest zabroniona.

15. Na terenie Skate Parku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu



16. Obsługa Skate Parku ma prawo do usunięcia z terenu obiektu wszystkich osób łamiących 
regulamin oraz nie stosujących się do poleceń obsługi. 

17. Osoby systematycznie łamiące regulamin nie będą wpuszczane na teren Skate Parku

PAMIĘTAJ O INNYCH UŻYTKOWNIKACH PARKU – NIE JESTEŚ SAM – BĄDŹ 
PRZEWIDUJĄCY I UWAŻNY 

BĘDZIESZ SZANOWANY – JEŚLI BĘDZIESZ SZANOWAŁ INNYCH 
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