
Regulamin Skateparku WYSPA  
 

1. Administratorem obiektu są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu,  

ul. Spychalskiego 34, 61 83 57 900. 

2. Obiekt jest monitorowany i chroniony całą dobę.  

3. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 

4. Skatepark jest czynny w sezonie letnim w okresie 1 maja – 30 wsześnia codziennie w godzinach 09:00-

19:00, a w sezonie zimowym w okresie 1 października - 30 kwietnia w dni powszednie 11:00-19:00, 

w weekendy i święta 9:00-19:00. 

5. Za wejście na skatepark w sezonie letnim, tj. 1 maja – 30 września, pobierana jest opłata w wysokości 

5 złotych brutto za każdą osobę jeżdżącą, opiekunowie/widzowie mogą wejść na teren skateparku 

nieodpłatnie. Opłata będzie pobierana w kasie przy wejściu na teren skateparku – płatność gotówką lub kartą. 

6. Osoby do 12 roku życia mogą korzystać ze skateparku wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów. 

7. Z figur na skateparku mogą korzystać wyłącznie użytkownicy posiadający odpowiednie umiejętności. Osoby 

uczące się jazdy mogą korzystać wyłącznie z płaskiego terenu wybetonowanego poza obrębem figur. 

8. Wszyscy użytkownicy skateparku korzystają z niego na własną odpowiedzialność. 
9. Urządzenia w obrębie skateparku przeznaczone są do użytkowania przez osoby jeżdżące na deskorolce, 

rolkach, hulajnogach oraz rowerach BMX. Rower BMX posiadać musi co najmniej 1 sprawny hamulec.  
10. Wyposażenie znajdujące się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. 

11. Jazda na deskorolce, rolkach, hulajnodze czy rowerze BMX jest sportem niebezpiecznym. Przestrzeganie 

zasad tego regulaminu nie eliminuje w całości ryzyka urazów. 

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

13. Każda osoba korzystająca z urządzeń skateparku ma obowiązek używania kasku ochronnego oraz kompletu 

ochraniaczy przez cały czas jazdy. 

14. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu na obiekcie ponosi w całości 

użytkownik. Za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu, wynikające z użytkowania skateparku 

administrator nie ponosi odpowiedzialności. 

15. Na terenie Skateparku (figurach oraz płycie betonowej) jednocześnie może jeździć maksymalnie  

50 osób. 

16. Na jednej figurze skateparku mogą przebywać maksymalnie trzy osoby, przy czym na jednej figurze może 

jeździć maksymalnie jedna osoba.  

17. W przypadku większej ilości osób korzystających ze skateparku poinformuj innych, że właśnie zjeżdżasz 

z przeszkody (Bank, Quarter, Rampa) – poprzez podniesienie ręki, kontakt wzrokowy itp. 

18. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać. 

19. Za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy na terenie skateparku, wyłączną 

odpowiedzialność ponoszą korzystający z urządzeń skateparku, w przypadku zaś osób niepełnoletnich 

odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.  
20. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione. 

21. Jazda w kasku oraz ochraniaczach jest obowiązkowa. Osoby korzystające ze skateparku bez wymaganych 

zabezpieczeń robią to na własną odpowiedzialność. 

22. Dbając o bezpieczeństwo osób korzystających ze Skateparku oraz mając na uwadze przeznaczenie obiektu, 

zaleca się nie wprowadzać zwierząt. Jedynie osoba będąca w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad 

zwierzęciem, na własne ryzyko i odpowiedzialność, może wprowadzić zwierzę na teren Skateparku, ale 

zobowiązana jest przez cały czas utrzymywać je na uwięzi, a w przypadku psów ras uznawanych za 

agresywne, ich mieszańców i innych zagrażających otoczeniu – na uwięzi i w kagańcu. W przypadku 

wyrządzenia przez zwierzę jakichkolwiek szkód tak w mieniu Oddziału, jak i szkód majątkowych oraz 

osobowych osobom przebywających na terenie Oddziału, właściciel/opiekun zwierzęcia zobowiązany jest 

pokryć wszelkie roszczenia z tym związane w pełnej wysokości. Właściciel/opiekun zwierzęcia ma 

obowiązek niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę na obiekcie we własnym 

zakresie. 

23. Zabrania się: 

- palenia tytoniu oraz używania papierosów elektronicznych podczas korzystania ze skateparku, wnoszenia, 

spożywania i przebywania po spożyciu alkoholu i innych środków odurzających na terenie skateparku, jak 

również korzystania z urządzeń skateparku pod wpływem alkoholu i środków odurzających, 

- wprowadzania i wpuszczania psów na figury skateparku, 

- używania skateparku do innych celów (np. gry w piłkę), poza przypadkami uzgodnionymi z zarządcą 

obiektu, 

- wrzucania przedmiotów zanieczyszczających skatepark i stwarzających zagrożenie dla użytkowników, 

- niszczenia obiektów skatepark, 



- wjeżdżania na teren skateparku na rowerach innych niż BMX, na wszelkiego rodzaju pojazdach 

motorowych, jak też zdalnie sterowanymi modelami,  
- głośnego odtwarzania muzyki i używania wulgaryzmów, 

- korzystania z urządzeń skateparku niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

24. Korzystanie ze skateparku jest zabronione następującym osobom: 

- kontuzjowanym (skręcone kolana, kostki itp.), 

- z chorobami układu ruchowego, z wadami serca, chorym na epilepsję, 

- kobietom w ciąży. 

25. W przypadku opadów atmosferycznych i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych korzystanie ze 

skateparku jest bezwzględnie zabronione. 

26. Osoby przebywające na terenie skateparku, które będą zakłócać porządek i utrudniać korzystanie z urządzeń 

innym osobom zostaną usunięte z obiektu. Wszyscy użytkownicy urządzeń skateparku bezwzględnie 

zobowiązani są do natychmiastowego podporządkowania się decyzjom administratora. Osoby 

systematycznie łamiące regulamin nie będą w ogóle wpuszczane na teren skateparku.  

27. Zdarzenia niezgodne z niniejszym regulaminem należy zgłaszać do Administratora obiektu. 

28. Za wszelkie uszkodzenia urządzeń skateparku odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej 

prawni opiekunowie.  

29. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu. 

30. Każdy użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia administratora obiektu 

o ewentualnych zauważonych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i innych użytkowników. 

31. Zabrania się samodzielnego naprawiania ewentualnych uszkodzeń urządzeń skateparku. 

32. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020 r. 

33. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora POSiR. 

 

 

 

Kilka ważnych zasad korzystania ze Skateparku WYSPA 

 

• Po skateparku nie jeździsz sam!  

• Pamiętaj o innych użytkownikach obiektu. Respektuj i szanuj słabszych od siebie.  

• Zawsze najpierw zbadaj przeszkodę, a później wykonuj na niej triki. 

• Przed wykonaniem ewolucji upewnij się, czy przeszkoda jest wolna. 

• Nie skacz, jeżeli nie jesteś pewien, że miejsce lądowania jest puste. 

• Osoby nie korzystające ze skateparku mogą znajdować się na jego terenie tylko w wyznaczonych miejscach 

poza terenem przeznaczonym do jazdy (teren zielony, ławki). 

• Uszkodzenia przeszkód natychmiast sygnalizuj administratorowi skateparku. 

• Nie zaśmiecaj i nie niszcz obiektu. 

• Doceń pracę, jaką wkłada administrator skateparku w jego utrzymanie. 

 

PAMIĘTAJ! 

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

nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania oraz odpowiedniego zabezpieczenia! 

Telefony alarmowe: 

Pogotowie ratunkowe  999 (tel. kom. 112) 

Straż pożarna   998 

Policja    997 

 


