
Załącznik nr 2 do Regulaminu 

korzystania z obiektów sportowych z dnia 22.03.2021r. w Szkole 

Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie 

 

Regulamin korzystania ze skateparku 

 

w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego 

w Lublinie 

 

 

1. Zarządcą skateparku jest Dyrektor Szkoły. 

2. Warunkiem korzystania ze skateparku jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego 

przestrzeganie. 

3. SKATEPARK nie jest placem zabaw! 

4. Skatepark jest czynny codziennie od godziny 07:00 do 20:00 – Szkoła nie zapewnia opieki osoby 

dorosłej  w godzinach otwarcia obiektu.  

5. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą przebywać na terenie Skateparku 

wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych, bądź prawnie 

udokumentowanych.  

6. Od korzystających ze skateparku wymaga się szczególnej ostrożnej i bezpiecznej jazdy.  

7. Urządzenia w obrębie skateparku przeznaczone są do użytkowania przez osoby jeżdżące na 

deskorolce, rolkach oraz rowerach BMX z podstawowymi umiejętnościami.  

8. Jazda bez pełnego zabezpieczenia, w tym bez kasku, ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki, jest 

zabroniona.  

9. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest 

zabronione.  

10. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystania urządzeń skateparku tylko zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia Szkoły o zauważonych 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 Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe                             

z korzystania z urządzeń skateparku – jako związanym z ryzykiem sportowym. 

12. Zabrania się:  

 palenia tytoniu podczas korzystania ze skateparku,  

 wnoszenie oraz spożywania alkoholu i innych używek na terenie skateparku,  

 przebywanie po spożyciu alkoholu i innych używek na terenie skateparku,  

 przynoszenia na teren skateparku urządzeń i elementów mogących stanowić dodatkowe przeszkody,   

 wprowadzania i wpuszczania psów na obiekty skateparku,  

 używania skateparku do innych celów (np. gry w piłkę),  

 wrzucania przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla użytkowników i zanieczyszczających 

skatepark,  

 jazdy na hulajnogach,  

 jazdy na rowerach innych niż BMX,  

13. Wszyscy korzystający z urządzeń skateparku czynią to na własną odpowiedzialność, a za ewentualne 

wypadki, jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy, niespowodowane zaniedbaniami Szkoły, 

odpowiedzialność ponoszą osoby z winy, których wypadek powstał. W przypadku osób niepełnoletnich 

odpowiedzialność ponoszą opiekunowie. 

14. W przypadku opadów atmosferycznych korzystanie ze skateparku jest zabronione.  



15. Osoby przebywające na terenie skateparku, które będą zakłócać porządek i utrudniać korzystanie              

z urządzeń innym osobom zostaną usunięte z obiektu.  

16. Zarządca obiektu co najmniej raz w roku dokonuje przeglądu stanu technicznego urządzeń 

znajdujących się na terenie skateparku. 

 

 

PAMIĘTAJ! Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie 

wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania! 

 

  
 


