REGULAMIN SKATEPARKU
KRAKÓW STREET PARK
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin Skate-Parku stanowi załącznik do Regulaminu Serwisu i określa
ogólne warunki i zasady korzystania z Skate-Parku. Pojęcia pisane wielką literą
należy rozumieć w sposób wskazany w Regulaminie Serwisu.
2. Pojęcia pisane wielką literą, niezdefiniowane w Regulaminie Serwisu należy rozumieć
w następujący sposób:
a) „Użytkownik” - Klient na rzecz, którego została wyrobiona Karta Członkowska.
3. Skate-Park jest czynny co do zasady 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w
godzinach od 14:00 do 22:00, sobota niedziela w godzinach od 10:00 do 22:00 z
zastrzeżeniem postanowień ust. 4. oraz podziałem na sesje.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin funkcjonowania
Skate-Parku.

W takiej

sytuacji,

w

przypadku

nabycia biletu jednorazowego

odpowiedzialność Usługodawcy ogranicza się jedynie do zwrotu części ceny
zakupionego biletu, odpowiadającej części świadczenia niewykorzystanej przez
Użytkownika.
5. Infrastruktura Skate-Parku przeznaczona jest do jazdy wyczynowej na deskorolkach,
rolkach, rowerach bmx i hulajnogach wyczynowych. Korzystanie z innych urządzeń
niż wskazane w zdaniu poprzednim jest możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody
członka obsługi Skate-Parku.
§ 2 Wstęp na płytę Skate-Parku
1. Podczas pierwszej wizyty w Skate-Parku Użytkownikowi wydawana jest Karta
Członkowska.
2. Warunkiem wstępu na płytę Skate-Parku jest przedstawienie Usługodawcy lub osobie
przez niego wyznaczonej Karty Członkowskiej oraz posiadanie ważnego biletu
lub karnetu, a także otrzymanie od członka obsługi Skate-Parku jednorazowej opaski
na nadgarstek, którą Użytkownik powinien mieć założoną w widoczny sposób przez
cały czas przebywania na terenie Skate-Parku.
3. Kartą Członkowską może posługiwać się jedynie Użytkownik dla którego Karta
Członkowska została wyrobiona.
4. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Usługodawcy o utracie Karty
Członkowskiej.

5. W przypadku utraty Karty Członkowskiej Użytkownik zobowiązany jest do zlecenia
wyrobienia nowej Karty Członkowskiej i ponownego uiszczenia jednorazowej opłaty,
zgodnie z zapisami Regulaminu Serwisu.
6. Ze względów bezpieczeństwa ze Skate-Parku może korzystać w tym samym czasie
maksymalnie 60 osób (w tym opiekunów). W przypadku wyczerpania tego limitu
Usługodawca uprawniony jest do odmowy wstępu Użytkownikowi do czasu
zwolnienia odpowiedniej ilości miejsc. Użytkownik może w każdej chwili sprawdzić
ilość osób aktualnie przebywających na terenie Skate-Parku, wykorzystując w tym
celu odpowiednią zakładkę Strefy Klienta.
§ 3 Korzystanie ze Skate-Parku
1. Ze Skate-Parku mogą korzystać wyłącznie osoby, które skończyły 4 lata.
2. Osoby poniżej 13. (trzynastego) roku życia mogą korzystać ze Skate-Parku wyłącznie
pod stałym nadzorem przedstawiciela ustawowego.
3. Osoby pomiędzy 13. (trzynastym) a 18. (osiemnastym) rokiem życia mogą korzystać
ze Skate-Parku wyłącznie po dostarczeniu pisemnej zgody swojego przedstawiciela
ustawowego, której wzór przedstawiony jest w załączniku A do Regulaminu
Skate-Parku.
4. Ze względu na fakt, że korzystanie ze Skate-Parku obarczone jest wysokim ryzykiem
powstania kontuzji, wszystkim osobom aktywnie korzystającym ze Skate-Parku
zaleca się używanie kasków oraz ochraniaczy, z zastrzeżeniem, że w przypadku
osób niepełnoletnich używanie kasków oraz ochraniaczy jest obowiązkowe.
5. Każdy korzystający ze Skate-Parku zobowiązany jest do używania w pełni sprawnego
sprzętu (deskorolek, rolek, rowerów bmx, hulajnóg), z którego korzystanie nie będzie
stanowiło zagrożenia dla innych osób.
6. Każdy korzystający ze Skate-Parku zobligowany jest do korzystania z urządzeń
znajdujących
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do powyższego postanowienia, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za
szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania infrastruktury Skate-Parku.
7. W czasie korzystania ze Skate-Parku, Użytkownik zobowiązany jest w szczególności
do:
a) bezwzględnego stosowania się do poleceń obsługi Skate-Parku;
b) bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu Skate-Parku;
c) zachowania należytej ostrożności;
d) zachowywania się w sposób niestwarzający zagrożenia i niezakłócający
korzystania ze Skate-Parku innym osobom;

e) sprzątania po sobie;
f)

nieniszczenia urządzeń znajdujących się na terenie Skate-Parku.

8. Na terenie Skate-Parku bezwzględnie zabronione jest w szczególności:
a) wnoszenie oraz spożywanie alkoholu oraz innych środków odurzających;
b) palenie wyrobów tytoniowych, e-papierosów itp.;
c) wnoszenie szklanych przedmiotów oraz jakichkolwiek innych obiektów, mogących
stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób;
d) przebywanie na terenie Skate-Parku w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
substancji odurzających.
9. Użytkownik

zobowiązany

jest

do natychmiastowego poinformowania obsługi

Skate-Parku, gdy:
a) zauważy jakiekolwiek uszkodzenia lub awarie urządzeń znajdujących się na
terenie Skate-Parku;
b) dojdzie do jakiegokolwiek wypadku lub odniesienia urazu, kontuzji czy obrażeń
ciała przez Użytkownika podczas korzystania z infrastruktury Skate-Parku.
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu oraz wyproszenia z terenu
Skate-Parku

osób

niestosujących

się

do zakazów i nakazów określonych

w Regulaminie Skate-Parku lub Regulaminie Serwisu, bez prawa do rekompensaty
za zakupiony bilet.
11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wniesione i pozostawione
na terenie Skate-Parku.
12. Usługodawca informuje, że ryzyko sportowe związane z amatorską jazdą wyczynową
na deskorolkach, rolkach, rowerach bmx i hulajnogach wyczynowych na terenie
Skate-Parku

ponosi

Użytkownik. Usługodawca nie ponosi w tym zakresie

odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu, niewynikające z winy Organizatora.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Regulamin Skate-Parku wchodzi w życie z dniem 21.11 2020 r.
2. Załączniki do Regulaminu Skate-Parku stanowią jego integralną część.
3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Skate-Parku postanowienia Regulaminu
Serwisu stosuje się odpowiednio.
Załączniki:
A. Zgoda przedstawiciela ustawowego.

ZAŁĄCZNIK A do Regulaminu Skate-Parku

.............……………….........., dnia ……………….
(miejscowość)

(data)

ZGODA PRZEDSTAWCIELA USTAWOWEGO
Oświadczam, że:
1. zapoznałam/em się, akceptuję i będę przestrzegać postanowień Regulaminu
Skate-Parku dostępnego w Serwisie www.streetpark.pl;
2. zapoznałam/em moje dziecko z postanowieniami Regulaminu Skate-Parku;
3. mam świadomość faktu, że jazda wyczynowa na deskorolkach, rolkach, rowerach
bmx i hulajnogach wyczynowych stwarza niebezpieczeństwo odniesienia urazów,
które znacznie zwiększa się w przypadku rezygnacji z korzystania z kasku
i ochraniaczy;
4. moje dziecko nie ma problemów zdrowotnych, które stanowią przeciwskazania
do korzystania ze Skate-Parku;
5. korzystanie ze Skate-Parku przez moje dziecko odbywa się na moje ryzyko
i odpowiedzialność.
Wyrażam zgodę, aby moje dziecko ………………………………. (imię i nazwisko dziecka)
korzystało ze Skate-Park na moją odpowiedzialność.
……………………………………
(podpis przedstawiciela ustawowego)

