
 
REGULAMINKORZYSTANIA Z SKATEPARKU 

 

1. Skatepark w Tczewie, przy ul. Wojska Polskiego, jest administrowane przez Tczewskie 

Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. jest czynny przez 7 dni w tygodniu 

2. Wejście na obiekt jest równoznaczne z zapoznaniem się i przestrzeganiem niniejszego 

regulaminu przez wszystkich użytkowników. Osoby nie przestrzegające regulaminu 

będą wyproszone z obiektu. 

3. Wejście na obiekt jest ogólnodostępne. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą 

przebywać na terenie skateparku wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów lub 

innych przedstawicieli ustawowych.  

4. Na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba.  

5. Jazda na deskorolce rolkach czy rowerach typu: bmx jest sportem niebezpiecznym. 

Przestrzeganie zasad tego regulaminu nie eliminuje w całości ryzyka urazów  

6.  Uczestnicy korzystają ze skateparku na własną odpowiedzialność.  

7. Urządzenia w obrębie skateparku przeznaczone są do użytkowania przez osoby jeżdżące 

na deskorolce, rolkach oraz rowerach typu BMX z podstawowymi umiejętnościami.   

8. Na boisku piłkarskim obowiązuje zakaz: 

a) wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, substancji 

żrących, farb, pojemników pod ciśnieniem, opakowań szklanych, 

b) korzystania ze skateparku użytkownikom rowerów o metalowych zakończeniach 

(tzw. PEGI) 

c) chodzenie po konstrukcji, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków 

 z przeszkód,   

d) jazdy bez pełnego zabezpieczenia, w tym: kasku, ochraniaczy na kolana, łokcie 

e)  i nadgarstki,   

f) rozniecania ognia, zapalania wytworów pirotechnicznych, 

g) używania czapek, kominiarek i innych akcesoriów utrudniających identyfikację 

osób, 

h) pisania na budynkach, urządzeniach, ich malowania lub oklejania, 

i) załatwiania potrzeb fizycznych poza toaletami,  

j) niszczenia urządzeń skateparku, 

k) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zaśmiecania, wprowadzania zwierząt, 

l) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

m) wchodzenia lub przechodzenia przez płoty, ogrodzenia boiska, zamknięte bramy, 

urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty, reklamy, 

n) stwarzania innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu swojemu i innych osób, 

o) fotografowania i filowania bez zezwolenia Prezesa TCSiR Sp. z o.o., 

9. Na terenie całego obiektu zakazuje się handlu obnośnego oraz naklejania, rozstawiania 

i wywieszania materiałów reklamowo-informacyjnych bez zezwolenia Prezesa TCSiR 

Sp. z o.o. 

10. Zabrania się korzystania z obiektu podczas niesprzyjających warunków 

atmosferycznych. 

11. Za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu oraz znajdujących 

się na nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich ich 

opiekunowie lub rodzice. Sprawca szkody jest zobowiązany do jej pokrycia w pełnej 

wysokości. 

 

 



 

 

12. Wszelkie zauważone nieprawidłowości lub usterki należy niezwłocznie zgłosić pod 

numerem tel. 58 531-46-26 lub na adres info@tcsir.pl  

13. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu będzie skutkował 

niezwłocznym usunięciem użytkownika z skateparku. 

14.  TCSiR Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki powstałe w trakcie 

korzystania z skateparku. 

15. Wszystkich użytkowników obowiązuje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa  

i przepisów przeciwpożarowych. 

16. Za wartościowe przedmioty pozostawione na obiekcie TCSiR Sp. z o.o. nie ponosi 

odpowiedzialności. 

17. Na obiekcie prowadzony jest całodobowy monitoring wizyjny. 

18.  Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej oraz innych 

czynności zarobkowych na terenie TCSiR Sp. z o.o. bez zgody Prezesa. 

19. Kwestie sporne związane z korzystaniem z boisk rozstrzyga Prezes TCSiR Sp. z o. o. 

 

 

Prezes TCSiR Sp. z o.o. 
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