
 
 
 

REGULAMIN CENTRUM SPORTÓW EKSTREMALNYCH 
 

1. Centrum Sportów Ekstremalnych (Skatepark) czynny jest codziennie w godz. 14.00 – 21.30 (pn – pt),  
10.00 – 21.30 (sob  - nd), usługi świadczone są odpłatnie. 

2. W razie zmian godzin otwarcia będą wywieszone informacje na terenie skateparku. 
3. Z usług Skateparku mają prawo korzystać klienci na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 
4. Klienci mogą korzystać ze Skateparku po wcześniejszym wykupieniu biletu wstępu  
5. 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.  
6. Urządzenia Skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach i BMX-ach.. 
7.    Każda osoba korzystająca z urządzeń Skateparku ma obowiązek używania kasku ochronnego przez cały czas jazdy 

dodatkowo  zaleca się używanie innych ochraniaczy.  
8. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać.  
9. W przypadku większej liczby osób korzystających ze Skateparku poinformuj innych, że właśnie zjeżdżasz lub zeskakujesz 

z przeszkody (Bank, Quarter, Rampa) – poprzez podniesienie ręki, kontakt wzrokowy itp. 
10. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.  
11. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń Skateparku zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do 

niezwłocznego powiadamiania obsługi obiektu o zauważonych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie pozostałych 
użytkowników. 

12. Klienci mają prawo do korzystania z zaplecza szatniowo – sanitarnego. 
13. Klienci są zobowiązani do przestrzegania przepisów bhp, ppoż. oraz bezpieczeństwa własnego i współćwiczących. W 

razie nieprzestrzegania przez klienta ww. przepisów MCS Wrocław nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe 
wypadki, będące następstwem takiego działania. 

14. Ryzyko związane z amatorskimi wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku z czym administrator 
nie ponosi odpowiedzialności za doznane urazy oraz szkody wynikłe z korzystania z urządzeń Skateparku – jako związane 
z ryzykiem sportowym  

15. Wszyscy korzystający z urządzeń Skateparku czynią to na własna odpowiedzialność , a za ewentualne wypadki jakie 
mogą się zdarzyć podczas jazdy , nie spowodowane zaniedbaniem administratora Skateparku , odpowiedzialność 
ponoszą osoby z winy których wypadek powstał. 

16. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie. 
17. Każdy wypadek należy bezwzględnie i natychmiast zgłosić obsłudze Skateparku  
18. Za rzeczy pozostawione i skradzione MCS Wrocław nie ponosi odpowiedzialności. 
19. Klienci, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających i dopingowych będą wyproszeni wraz z 

zakazem dalszego przebywania na Skateparku bez zwrotu poniesionych kosztów  
20. Zabrania się: 

 Wprowadzania osób postronnych do sali i zaplecza szatniowo- sanitarnego,  

 Niszczenia i  przechodzenia przez ogrodzenie,  

 Palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie skateparku,  

 Przebywania na terenie Skateparku osobom w stanie wskazującym na  spożycie alkoholu oraz środków 
odurzających,  

 Zażywania i rozprowadzania środków  dopingujących, odurzających oraz alkoholu,  

 Wprowadzania psów oraz innych zwierząt na teren Skateparku,  

 Umieszczania reklam i ogłoszeń bez zgody kierownictwa Skateparku. 

 Korzystania ze Skateparku osobom posiadającym przeciwskazania  zdrowotne do tego typu aktywności 
fizycznej oraz kobietom w ciąży 

 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 Skateparku. 

21. Każdy klient Skateparku jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. 
22. Kierownik oraz pracownicy obsługi obiektu sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Klienci 

przebywający na terenie skateparku są zobowiązani do podporządkowania się ich poleceniom. 
23. Osoby, które nie przestrzegają regulaminu obiektu i zakłócają pobyt innym użytkownikom, będą usuwane z terenu 

Skateparku bez zwrotu pieniędzy za wykupiony bilet. 
24. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dyrektor MCS Wrocław 
25. Skargi i wnioski należy zgłaszać u Kierownika Zespołu Obiektów , tel. 571 351 075 lub bezpośrednio do Dyrektora 

Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35 w godz. 7.00 – 15.00, tel. 71 733 40 60. 
 
                   Wrocław 1-08-2018r        Dyrektor MCS Wrocław 


