Regulamin Skateplazy
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Skateplaza jest obiektem administrowanym przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.,
ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce, zwaną w dalszej części ARMS.
Skateplaza czynna jest codziennie w godzinach: 8:00-21:00.
ARMS zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia i zamknięcia obiektów, przerw
w świadczeniu usług, wynikających z dni wolnych od pracy, awarii, remontów i tym podobnych
zdarzeń.
Z obiektu mają prawo korzystać klienci na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
Klienci mogą korzystać ze Skateplazy bezpłatnie po złożeniu stosownego oświadczenia w kasie
Ośrodka Sportu. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie składa opiekun prawny lub dorosły
opiekun faktyczny. Druk oświadczenia dostępny jest w kasie Ośrodka Sportu oraz na stronie
www.arm.siedlce.pl
Osoby niepełnoletnie do lat 13 mogą przebywać na terenie Skateplazy wyłącznie pod opieką
rodziców, opiekunów lub dorosłych opiekunów faktycznych.
Administrator obiektu ma prawo do sprawdzenia prawdziwości pisemnej zgody poprzez kontakt
telefoniczny z rodzicem lub opiekunem prawnym. W przypadku braku zgody w/w osoby
lub podejrzeniu co do jej nieprawdziwości ARMS ma prawo odmówić możliwości korzystania
z urządzeń obiektu.
ARMS nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe na terenie Skateplazy wypadki nie wynikające
z winy udostępniającego.
Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów bhp, ppoż., oraz bezpieczeństwa tak
własnego, jak i współćwiczących. Jazda na deskorolce, rolkach czy rowerze BMX jest sportem
niebezpiecznym. Przestrzeganie powyższych zasad nie eliminuje w całości ryzyka urazów.
Każda osoba korzystająca z urządzeń Skateplazy ma obowiązek używania przez cały czas kasku
ochronnego, ochraniaczy na kolana i łokcie.
Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu na obiekcie ponosi użytkownik,
w związku z czym za szkody zarówno na osobie, jak i na mieniu wynikłe z użytkowania Skateplazau
ARMS nie ponosi odpowiedzialności jako związane z ryzykiem sportowym.
Każdy wypadek należy bezwzględnie i natychmiastowo zgłosić obsłudze Skateplazy oraz zapisać
w rejestrze wypadków.
Za rzeczy pozostawione na terenie Skateplazy i skradzione ARMS nie ponosi odpowiedzialności.
Urządzenia Skateplazy przeznaczone są wyłącznie do jazdy na deskorolkach, rowerach BMX
bez zamontowanych pegów oraz łyżworolkach tzw. „agresywnych” przeznaczonych do jazdy
na skateplazie.
Każdy uczestnik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń Skateplazy zgodnie z ich
przeznaczeniem. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek uszkodzeń elementów i urządzeń
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na terenie Skateplazy każdy użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania
o powyższym fakcie obsługę Skateplazy.
Na terenie Skateplazy mogą przebywać jedynie osoby jeżdżące na deskorolkach, łyżworolkach tzw.
„agresywnych” lub rowerach BMX. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które
potrafią na nie samodzielnie wjechać.
Od osób korzystających ze Skateplazy wymaga się zachowania szczególnej ostrożności, bezpiecznej
jazdy oraz porządku.
Na jednym elemencie mogą jeździć maksymalnie trzy osoby jednocześnie.
Na terenie Skateplazy zabrania się:
 palenia tytoniu,
 chodzenia po konstrukcjach, przebywania w strefie najazdów oraz zeskoków, niszczenia
elementów obiektu i przechodzenia przez ogrodzenie,
 wnoszenia szklanych butelek,
 korzystania ze Skateplazy w przypadku opadów atmosferycznych oraz gdy Skateplaza jest mokra,
 malowania graffiti,
 wnoszenia oraz spożywania alkoholu i innych używek, przebywania po spożyciu alkoholu,
używek i środków odurzających.
 wprowadzania i wpuszczania psów i innych zwierząt,
 używania Skateplazy do innych celów (np.: gry w piłkę),
 wrzucania
przedmiotów
mogących
stworzyć
i zanieczyszczających Skateplazę,
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zagrożenie

dla

użytkowników

 jazdy na hulajnogach, używania na terenie obiektu rowerów innych niż BMX i innych środków
lokomocji np. skuterów.
Osoby przebywające na terenie Skateplazy, które będą zakłócać porządek i utrudniać korzystanie
z urządzeń innym osobom zostaną usunięte z obiektu.
W stosunku do osób rozprowadzających środki dopingowe kierowane będą doniesienia do organów
ścigania wraz z zakazem korzystania z usług Skateplazy.
Wszyscy użytkownicy urządzeń Skateplazy bezwzględnie zobowiązani są do natychmiastowego
podporządkowania się decyzjom administratora. Osoby systematycznie łamiące regulamin nie będą
wpuszczane na teren Skateplazy.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do ARMS.
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24. Wnioski i skargi należy składać do Kierownika Ośrodka Sportu.

Zarząd Agencji Rozwoju Miasta Siedlce
Sp. z o. o.

