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Regulamin kompleksu wielofunkcyjnych boisk 

i skatepakru przy Hali Sportowo - Widowiskowej 

1. Regulamin niniejszy określa zasady i tryb korzystania z kompleksu boisk 

wielofunkcyjnych wraz ze skateparkiem stanowiących mienie Gminy Krosno 

Odrzańskie, zwanych dalej kompleksem. 

2. Kompleks jest obiektem rekreacyjno-sportowym, ogólnodostępnym przeznaczonym 

do poszczególnych sportów. 

3. Osoby korzystające z kompleksu mają obowiązek zapozna się z regulaminem 

kompleksu oraz jego bezwzględnego przestrzegania. 

4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać i korzystać z urządzeń i elementów skateparku 

wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. 

5. Przed przystąpieniem do zajęć każdy użytkownik ma obowiązek sprawdzić stan 

nawierzchni i urządzeń sportowych. Wszelkie usterki i wady należy niezwłocznie 

zgłaszać pracownikom Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

6. Obowiązkiem osób korzystających z kompleksu jest: 

a) używanie odpowiedniego stroju, obuwia sportowego i wyposażenia ochronnego, 

b) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów  

i wyposażenia sportowego, 

c) podczas korzystania z urządzeń na terenie skateparku należy: 

- przed wykonaniem ewolucji zbadać przeszkodę i upewnić się, ze jest wolna, 

- nie skakać, jeżeli nie jest się pewnym, że miejsce lądowania jest puste, 

- pamiętać o innych użytkownikach skateparku, 

zachować zasadę ostrożnej i bezpiecznej jazdy, 

d) zachować porządek oraz dbałość o wyposażenie kompleksu, 

e) podporządkować się poleceniem osób prowadzących zajęcia lub pracowników 

odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu. 

7. Na terenie kompleksu zabrania się: 

a) korzystania z urządzeń sportowych niezgodnych z ich przeznaczeniem 

b) niszczenia urządzeń sportowych i płyt boisk, 

c) zaśmiecania, 

d) zakłócania porządku, 

e) zachowań stwarzających zagrożenie dla siebie i innych uczestników. 

8. Osoby korzystające z kompleksu nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków 

lub innych środków odurzających. 

9. Na teren kompleksu zabrania się wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych 

przedmiotów, środków odurzających i substancji psychotropowych. 

10. Na terenie kompleksu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów 

alkoholowych, jak również palenia tytoniu. 



11. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na teren kompleksu. 

Postanowienie o zakazie wstępu nie dotyczy osób korzystających z psów 

przewodników. 

12. Umieszczanie reklam na terenie kompleksu jest dozwolone wyłącznie po 

wcześniejszym uzyskaniu zgody administratora. 

13. Po zakończeniu zajęć osoba ćwicząca winna pozostawić urządzenia w należytym 

stanie technicznym, a otoczenie powinno być czyste. 

14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na 

terenie kompleksu, a także za rzeczy pozostawione przez korzystających. 

15. Wszelkie wypadki, rany i urazy należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, 

trenerowi lub obsłudze obiektu lub dzwonić na telefony alarmowe: ogólny 112, 

Policja 997, Pogotowie Ratunkowe 999, Straż Pożarna 998. 

16. Urządzenia w obrębie skateparku przeznaczone są do użytkowania przez osoby 

jeżdżące na deskorolce, rolkach oraz rowerach BMX. 

17. Z urządzeń kompleksu boisk można korzystać codziennie w godzinach od 7:00 – 

22:00. 

18. Poza wyznaczonymi godzinami zabrania się korzystania z urządzeń boisk, w tym 

wchodzenia na wyznaczony teren kompleksu wielofunkcyjnych boisk. 

19. Na jednym elemencie mogą jeździć maksymalnie dwie osoby. 

20. Osoby korzystające z urządzeń i elementów skateparku zobowiązane są do używania 

kasków ochronnych oraz ochroniaczy. 

21. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z 

przeszkód jest zabronione. 

22. W przypadku opadów atmosferycznych lub oblodzenia korzystanie ze skateparku jest 

zabronione. 

23. Na kompleksie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i 

przeciwpożarowych. 

24. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użytkowaniem niezgodnym z 

instrukcją osoba, która taką szkodę wyrządziła, ponosi odpowiedzialność w pełnej 

wysokości szkody. 

25. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego regulaminu 

będą usuwane z terenu kompleksu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy 

na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach. 

26. Podaje się do powszechnej wiadomości, że kompleks jest obszarem monitorowanym. 

27. Wszelkie skargi oraz wnioski dotyczące obsługi i funkcjonowania można składać 

kierownikowi Hali Sportowo – Widowiskowej lub w sekretariacie Ośrodka Sportu i 

Rekreacji, ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.  

 

 

 

 

 

         Dyrektor 

         Ośrodka Sportu i Rekreacji 

         w Krośnie Odrzańskim 


