
 
Zarządzenie NR 122/2015 

Burmistrza Miasta Chojnice 
z dnia 22.10.2015r. 

 
 
 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania skateparku  
w Parku 1000-lecia w Chojnicach 

 
 
 
 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U.z 2013r. poz 594 z późn. zm.) zarządza co następuje. 

 
§1 

 
Wprowadzić Regulamin użytkowania skateparku w Parku-lecia w Chojnicach 

stanowiący załącznik niniejszego zarządzenia. 
 
 

§2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

§3 
 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
       Zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza 
       Nr 122/2015 z dnia 22.10.2015 

 
REGULAMIN UŻYTKOWANIA SKATEPARKU 

 
 
Ważne informacje: 
 
1. Skatepark jest czynny w dni powszednie, także soboty, niedziele oraz święta od godz. 

700 do 2200 – w zależności od warunków atmosferycznych (decyzję o zamknięciu 
skateparku podejmuje gospodarz obiektu). 

2. Obiekt przeznaczony jest do korzystania dla osób pełnoletnich bądź osób nieletnich, 
którzy korzystają z obiektu za zgodą pełnoletniego opiekuna. 

3. W przypadku osób niepełnoletnich pełną odpowiedzialność ponoszą ich prawni 
opiekunowie. 

4. Każda osoba korzystająca z urządzeń skateparku ma obowiązek używania kasku 
ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy. 

5. Za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy, wyłączną 
odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z urządzeń – użytkownicy korzystają ze 
skateparku na własną odpowiedzialność. 

6. Na terenie skateparku obowiązuje kultura i uprzejmość wobec innych użytkowników. 
7. Osoby przebywające oraz użytkujące skatepark zobowiązane są do zachowania 

porządku. 
8. Od osób korzystających ze skateparku wymaga się ostrożnej i bezpiecznej jazdy. 

9. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie skateparku innym 
użytkownikom, będą usuwane z terenu skateparku przez upoważnione osoby. 

10. W przypadku większej ilości osób w skateparku poinformuj innych, że właśnie 
zjeżdżasz z przeszkody– poprzez podniesienie ręki, kontakt wzrokowy, itp. 

 
 

Zabrania się na terenie skateparku: 

1. Przebywania oraz korzystania z urządzeń przez osoby niepełnoletnie, bez zgody 
opiekuna prawnego. 

2. Jazdy na hulajnogach oraz pojazdach o napędzie silnikowym. 
3. Biegania po skateparku, przeszkadzania osobom korzystającym oraz wprowadzania 

zwierząt. 
4. Woskowania elementów skateparku. 
5. Chodzenia po konstrukcjach skateparku, przebywania w strefie najazdów i zeskoków                              

z przeszkód. 
6. Korzystania ze skateparku podczas opadów deszczu i śniegu. 
7. Wnoszenia na teren skateparku napojów alkoholowych, opakowań szklanych czy 

innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.  
8. Zaśmiecania oraz malowania (terenu skateparku). 
9. Palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających. 
10. Przebywania oraz korzystania z urządzeń na terenie skateparku osób, znajdujących 

się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 
11. Korzystania ze skateparku następującym osobom: 

 kontuzjowanym (skręcone kolana, kostki itp.), 
 z chorobami układu ruchowego, 
 z wadami serca, 
 chorym na epilepsję, 
 kobietom w ciąży. 

 
 



Administrator obiektu oraz Straż Miejska ma prawo do usunięcia z terenu skateparku 
wszystkich osób łamiących regulamin oraz nie stosujących się do poleceń obsługi.  
Osoby systematycznie łamiące regulamin nie będą wpuszczane na teren skateparku.  
 
 

Dopuszcza się na terenie skateparku:  

1. Korzystania z urządzeń skateparku, które przeznaczone są wyłącznie do jazdy na 
łyżworolkach, deskorolkach i BMX-ach. 

2. Przebywania na górnych pomostach jedynie tych osób, które potrafią na nie 
samodzielnie wjechać. 

3. Wykorzystywania urządzeń skateparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz 
niezwłoczne powiadamianie administratora o zauważonych ewentualnych 
uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników. 

4. Przebywania na każdym z elementów maksymalnie 3 osób. 
5. Jeżdżenia na jednym elemencie maksymalnie przez 1 osobę. 
 
 

 

PAMIĘTAJ! 
Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, 

nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania ! 
 

Pamiętaj o innych użytkownikach skateparku – nie jeździsz sam! 
 

Jazda na rolkach i deskorolce są to sporty niebezpieczne. Nawet 
przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów. 

 
 

 

Telefony alarmowe: 
Pogotowie ratunkowe 999  
Straż pożarna   998 

Policja    997 
Straż Miejska                     986 
Numer alarmowy                112 
 
 
 
 
Administrator obiektu:  
Urząd Miejski w Chojnicach, tel. 52 397 18 00 
     kom. 512 950 857 
 
 
 
 

 
 
 
 

Burmistrz Miasta Chojnice 


