
Regulamin korzystania ze Skateparku 
zlokalizowanego na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-

Pilawa przy ul. Wojska Polskiego 3 w Nieporęcie

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej ,,Regulaminem’’, określa zasady korzystania z gminnego 
obiektu użyteczności publicznej – Skateparku, zwanego dalej ,,Skateparkiem’’ lub 
zamiennie ,,Obiektem’’.
2. Właścicielem Skateparku jest Gmina Nieporęt.
3. Zarządzającym Skateparkiem jest Centrum Rekreacji Nieporęt, adres: ul. Wojska Polskiego 3, 
05-126 Nieporęt, reprezentowane przez Dyrektora Centrum Rekreacji Nieporęt, zwane 
dalej ,,Zarządcą’’.
4. Skatepark jest ogólnodostępny, korzystanie ze Skateparku jest nieodpłatne.
5. O możliwości i zasadach zorganizowania wydarzenia zamkniętego na obiekcie decyduje 
Zarządca Skateparku. II. Zasady korzystania ze Skateparku
6. Skatepark jest czynny codziennie w okresie od 1 marca do 30 listopada, od godz. 8:00 do zmroku
z zastrzeżeniem, że w okresie letnim Skatepark jest czynny do godz. 20:00 oraz że Zarządca może 
czasowo wyłączyć Skatepark z korzystania lub zmienić godziny jego udostępniania.
7. Urządzenia Skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i 
rowerach BMX.
8. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą przebywać na terenie Skateparku wyłącznie pod
opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych.
9. Każda osoba korzystająca z urządzeń Skateparku ma obowiązek używania kasku ochronnego 
oraz kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy.
10. Na każdym z elementów Skateparku mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 3 osoby.
11. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie 
wjechać, a o poziomie zaawansowania decyduje sam korzystający.
12. Na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba.
13. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest 
zabronione.
14. Pamiętaj o innym użytkowniku Skateparku – nie jeździsz sam!
15. W przypadku większej ilości osób korzystających ze Skateparku poinformuj innych, że właśnie 
zjeżdżasz z przeszkody (Bank, Quarter, Rampa) - przez podniesienie ręki, kontakt wzrokowy itp. 
16. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń Skateparku tylko zgodnie z 
ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia Zarządcy o zauważonych ewentualnych
uszkodzeniach urządzeń oraz niebezpieczeństwach w trosce o zdrowie własne i pozostałych 
użytkowników.
17. Jazda na deskorolkach, rolkach czy rowerze BMX jest sportem niebezpiecznym. Przestrzeganie 
zasad niniejszego Regulaminu nie eliminuje w całości ryzyka urazów.
18. Każdy wypadek należy bezwzględnie i natychmiast zgłosić Zarządcy.
19. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym ze Skateparku zgodnie z jego 
przeznaczeniem, zabrania się: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 11721
a) wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
 b) palenia papierosów, 
c) wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów 
niebezpiecznych, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników,
d) używania Skateparku do innych celów (np. gry w piłkę),
 e) wprowadzania pojazdów (wózków, skuterów) oraz przedmiotów utrudniających komunikację 
lub mogących zniszczyć nawierzchnię Skateparku,
 f) malowania graffiti, umieszczania reklam, ogłoszeń i napisów bez zgody Zarządcy, 
g) prowadzenia działalności szkoleniowej i zarobkowej bez zgody Zarządcy.



20. Zabrania się korzystania ze Skateparku w następujących sytuacjach:
 a) intensywnych opadów deszczu, śniegu, gradu i wyładowań atmosferycznych, 
b) oblodzenia i zaśnieżenia urządzeń, stojącej wody na powierzchni Skateparku itp.,
c) remontu, naprawie i bieżącej konserwacji urządzeń Skateparku,
d) w innych, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem sytuacjach, w których zagrożone będzie 
zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników Skateparku.

21. Przebywanie na terenie Skateparku jest równoznaczne i równoczesne z przyjęciem do 
wiadomości Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
22. W przypadku zakłócania porządku przez osoby przebywające na terenie Skateparku lub innego 
naruszenia postanowień Regulaminu, osoby działające w imieniu Zarządcy upoważnione są do 
czynności wynikających z przepisów prawa, a w szczególności do: 1) wezwania osób 
naruszających postanowienia Regulaminu do ich respektowania; 2) wezwania osób, o których 
mowa w pkt.1, do natychmiastowego opuszczenia terenu; 3) wezwania służb porządkowych.
23. 1. Treść Regulaminu podlega podaniu do wiadomości użytkowników Skateparku poprzez 
zamieszczenie jego treści na tablicy zlokalizowanej na terenie Skateparku. 2. Poza udostępnieniem 
treści Regulaminu w sposób określony w ust. 1, do wiadomości użytkowników Skateparku podaje 
się informację o numerach telefonów w stanach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego:

Pogotowie Ratunkowe 999, Policja 997, Straż Pożarna 998, ogólny (z telefonu ➢ ➢ ➢ ➢
komórkowego) 112, Straż Gminna Nieporęt 668 116 761, 22 774 87 91, Zarządca obiektu ➢ ➢
(Centrum Rekreacji Nieporęt) 668-481-739.
24. Kontrolę przestrzegania przepisów Regulaminu powierza się Centrum Rekreacji Nieporęt oraz 
Straży Gminnej.
25. Zarządca Obiektu zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Obiektu z użytkowania z 
uwagi na organizowane w nim imprezy, w tym rekreacyjne, sportowe i inne. Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 1172126. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania 
Skateparku można składać w Centrum Rekreacji Nieporęt, 05-126 Nieporęt, ul. Wojska Polskiego 
3, tel. 668-481-739 


