
Drodzy użytkownicy SKATEPARKU WYSPA na terenie Oddziału Rataje, 

po dłuższej przerwie 19.05.2020r. otwieramy dla Was nasz obiekt. Jednak z uwagi na zaistniałą sytuację, a także rekomendacje rządowe, 

zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia zasad bezpieczeństwa i ograniczeń, zarówno dla pracowników Poznańskich Ośrodków Sportu 

i Rekreacji, jak i dla Was, naszych klientów. Będą one obowiązywać do odwołania. 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wytycznymi oraz o ich stosowanie. W tym trudnym czasie będziemy zmuszeni do weryfikacji ich 

respektowania, a w skrajnych przypadkach do wypraszania z obiektu osób, które nie przestrzegają zaleceń. Pamiętajcie, że trzymanie się 

zasad ma na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Bardzo dziękujemy za zrozumienie i uszanowanie wytycznych. 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 

1. Na skateparku może znajdować się maksymalnie 14 osób jeżdżących i 2 trenerów / opiekunów / rodziców. 

2. Skatepark będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-19:00, a w weekendy 9:00-19:00. 

3. Wprowadzony zostaje nakaz rezerwacji, skatepark będzie udostępniany wyłącznie grupom zorganizowanym na bloki trwające 

110 minut, a rozpoczynające się o 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, w weekend także o 9:00. 

4. Za korzystanie ze skateparku będzie pobierana odpłatność w wysokości 5zł za osobę za blok (110 minut). 

5. Rezerwacje na konkretną godzinę będą się odbywać wyłącznie mailowo na adres skatepark@posir.poznan.pl. 

6. Wejście na skatepark będzie odbywać się poprzez furtkę od strony Orlika. 

7. Osoba dokonująca rezerwacji musi być pełnoletnia, a przy dokonywaniu rezerwacji podać swoje imię i nazwisko oraz 

rekomendowany termin rezerwacji i liczbę osób w grupie. Osoba ta dokonuje opłaty za całą grupę. 

8. Obowiązuje kolejność zgłoszeń przy dokonywaniu rezerwacji. 

9. Osoba dokonująca rezerwacji, opiekun lub trener od momentu dokonania płatności u pracownika POSiR będzie odpowiadać 

za przestrzeganie przez grupę wszelkich zaleceń na skateparku do momentu jego opuszczenia. 

10. Obowiązuje bezwzględny nakaz dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt. Rekomendowane jest także 

systematyczne odkażanie rąk. Płyn dezynfekcyjny będzie dostępny przy wejściu na obiekt od strony boiska Orlik. 

11. Użytkownicy skateparku mogą korzystać z toalety znajdującej się w pobliżu kortów tenisowych. 

12. Obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania twarzy do momentu wejścia na skatepark. Dla przebywających na skateparku nie ma 

obowiązku zakrywania twarzy.  

13. Obowiązuje zakaz „odsprzedawania” dostępu do skateparku przez osobę dokonującą rezerwacji. 

14. Od powyższych reguł nie ma żadnego odstępstwa. 

15. Przepisy obowiązują od 19.05.2020r. do odwołania. 

16. Wciąż obowiązują pozostałe punkty regulaminu Skateparku, dostępnego na stronie www.posir.poznan.pl, w szczególności 

obowiązek noszenia kasków. 

 

Powyższe wytyczne wprowadza się za rekomendacją Ministerstwa Sportu. 
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