
 

 

 

REGULAMIN 
Centrum Sportów Ekstremalnych (SKATEPARK) 

1. Centrum Sportów Ekstremalnych jest obiektem sportowo-rekreacyjnym, przeznaczonym do uprawiania sportów ekstremalnych takich jak: jazda na deskorolce, hulajnodze, BMX-ie 
do 20”, łyżworolkach. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
a) Zarządcy/Administratorze – należy przez to rozumieć Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław z siedzibą przy al. I. J. Paderewskiego 35 we Wrocławiu; 
b) Obiekcie – należy przez to rozumieć Centrum Sportów Ekstremalnych (Skatepark), zlokalizowany przy ul. Legnickiej 65 b we Wrocławiu, na terenie którego znajduje się wyodrębniona 

funkcjonalna strefa przeznaczona do uprawiania sportów ekstremalnych, wyposażona w urządzenia i infrastrukturę towarzyszącą oraz zaplecze szatniowo-sanitarne; 
c) Strefa sportowo-rekreacyjna – należy przez to rozumieć trwale wygrodzony lub wyznaczony w przestrzeni obszar przeznaczony do uprawiania sportów ekstremalnych 

wraz z urządzeniami i infrastrukturą w postaci najazdów, ramp itp. elementów; 
d) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę przebywającą na terenie obiektu lub korzystającą z dostępnej infrastruktury, za wyjątkiem personelu obsługi technicznej obiektu. 

3. Godziny funkcjonowania obiektu: od poniedziałku do piątku w godz.: sesja I od 14.00 do 16.00, sesja II od 16.30 do 19.00 oraz sesja III od 19:30 do 21:30, w soboty i niedziele 
w godz.: sesja I od 10.00 do 14.00, sesja II od 15.00 do 18.00 oraz sesja III od 18:30 do 21:30. Sesja III przeznaczona jest dla osób które ukończyły 16 lat. 
Zarządca zastrzega możliwość czasowej zmiany dni i godzin funkcjonowania obiektu. Informacja o wprowadzeniu zmiany zostanie wyeksponowana na terenie obiektu. 

4. Na obiekcie w celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonuje monitoring wizyjny. Zasady jego funkcjonowania określają odrębne regulacje udostępnione na obiekcie. 
5. Na terenie niestrzeżonego parkingu obiektu funkcjonuje system kontroli wjazdu, mający na celu uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa ruchu wewnętrznego oraz ułatwienie 

Użytkownikom możliwości parkowania pojazdów. Wjazd na teren parkingu jest bezpłatny wyłącznie dla klientów MCS Wrocław, Sektora 3, Tratwy oraz 23 E Fight Academy. Wjazd na 
parking odbywa się w sposób automatyczny po zbliżeniu się pojazdu do szlabanu. W celu opuszczenia parkingu należy pobrać żeton uprawniający do wyjazdu a następnie umieścić go 
w żetoniarce znajdującej się przy szlabanie wyjazdowym. Każdy nieuprawniony wjazd na teren parkingu związany jest z koniecznością uiszczenia opłaty parkingowej w wysokości 
określonej w Regulaminie Parkingu przez Zarządcę. Szczegółowe warunki korzystania z parkingu określa Regulamin Parkingu. 

6. Usługi na obiekcie świadczone są odpłatnie. Korzystanie przez Użytkowników z obiektu, możliwe jest po uprzednim wykupieniu biletu wstępu. Bilet upoważnia do wejścia na jedną sesję. 
7. Urządzenia znajdujące się na terenie obiektu w strefie sportowo-rekreacyjnej przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach i BMX-ach. 
8. Każda osoba korzystająca z urządzeń znajdujących się na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych ma obowiązek używania kasku ochronnego przez cały okres przebywania na 

obiekcie. Ponadto zaleca się używanie dodatkowych ochraniaczy. 
9. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione. 
10. W przypadku większej liczby osób korzystających z obiektu należy zachować szczególną ostrożność oraz poinformować pozostałych Użytkowników o zamiarze pokonania przeszkody 

np. poprzez podniesienie ręki, kontakt wzrokowy itp. 
11. Na pomostach górnych przebywać mogą wyłącznie osoby, które są w stanie samodzielnie na nie wjechać. 
12. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń znajdujących się na terenie obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem. 
13. Użytkownicy obiektu mają prawo do korzystania z zaplecza szatniowo-sanitarnego. 
14. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ. oraz bezpieczeństwa własnego i osób współćwiczących. W razie nieprzestrzegania przez klienta ww. przepisów 

MCS Wrocław nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, będące następstwem takiego działania. 
15. Użytkownicy korzystający z urządzeń czynią to na własną odpowiedzialność. Za ewentualne wypadki, urazy oraz szkody wynikające z Użytkowania urządzeń, nie spowodowane 

zaniedbaniem Administratora obiektu, odpowiedzialność ponosi Użytkownik lub jego opiekun prawny.  
16. Wszelkie ryzyko związane z amatorskim wyczynowym uprawianiem sportu ponosi Użytkownik lub jego opiekun prawny. 
17. Wszelkie wypadki należy bezwzględnie i niezwłocznie zgłosić obsłudze obiektu. 
18. Stan techniczny obiektu kontroluje Zarządca. Wszelkie uszkodzenia obiektu i znajdujących się na jego terenie urządzeń, Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z obiektu 

zobowiązany jest w pierwszym rzędzie zgłaszać Zarządcy. W przypadku, gdy uszkodzenia lub stan urządzeń mogą zagrażać bezpieczeństwu, zabrania się korzystania z nich. 
19. Na obiekcie obowiązuje zakaz: 

a) wprowadzania psów i innych zwierząt; 
b) wprowadzania osób postronnych na teren strefy sportowo-rekreacyjnej oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego; 
c) niszczenia urządzeń; 
d) zaśmiecania terenu; 
e) używania otwartego ognia i wszelkich materiałów pirotechnicznych; 
f) palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych; 
g) spożywania oraz wnoszenia na teren obiektu napojów alkoholowych; 
h) wprowadzania i Użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem obiektu; 
i) przebywania osób pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających; 
j) zażywania i rozprowadzania środków  dopingujących, odurzających oraz alkoholu; 
k) spożywania posiłków i napojów w strefie sportowo-rekreacyjnej; 
l) korzystania z obiektu osobom posiadającym przeciwskazania zdrowotne do tego typu aktywności fizycznej oraz kobietom w ciąży; 
m) umieszczania reklam i ogłoszeń bez pisemnej zgody Zarządcy; 
n) jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej, szkoleniowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek i sprzedaży towarów. 

Wyjątek od tej zasady stanowi działalność gospodarcza w wynajętych pomieszczeniach lub działalność doraźna prowadzona na podstawie pisemnej zgody kierownictwa obiektu. 
20. Użytkownicy, których stan będzie wskazywał na spożycie alkoholu, środków odurzających i dopingowych, a także łamiące zakazy niniejszego regulaminu zostaną wyproszeni z obiektu 

wraz z dalszym zakazem wstępu bez zwrotu poniesionych kosztów. 
21. Wszelkie przypadki łamania prawa będą kierowane do organów ścigania wraz z całkowitym zakazem korzystania z usług obiektu. 
22. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku i przestrzegania powyższego Regulaminu. Bezpośredni nadzór nad egzekwowaniem postanowień 

niniejszego Regulaminu sprawują pracownicy obsługi obiektu z ramienia Zarządcy. Użytkownicy zobowiązani są do podporządkowania się ich poleceniom.  
23. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu i dostępnej na jego terenie infrastruktury i urządzeń sportowych odpowiada Użytkownik lub jego 

opiekun prawny. 
24. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Obiektu jedynie pod stałą opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają 

za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. 
25. Za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, Zarządca nie ponosi odpowiedzialności. 
26. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i/lub skradzione na terenie obiektu przez Użytkowników. 
27. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na terenie obiektu w zdrowiu i mieniu Użytkowników wynikłe z ich nieprawidłowego zachowania jak i w związku 

z nieszczęśliwymi wypadkami nie powstałymi z winy Zarządcy. 
28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław. 
29. Skargi i wnioski należy zgłaszać Kierownikowi Obiektu pod numerem telefonu 571 351 075 lub bezpośrednio do Dyrektora Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław telefonicznie w godz. 

od 7.00 do 15.00 pod numerem 71 733 40 60 lub pisemnie na adres Zarządcy. 
 
 

Dyrektor MCS Wrocław 
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