
 

 

 

REGULAMIN SKATEPARKU 

1. Po wejściu do Skate Care Skatepark, w celu korzystania ze skateparku tj. jazdy na płycie 

skateparku, Użytkownicy są zobowiązani natychmiastowo udać się do kasy i opłacić wstęp bądź 

okazać karnet. 

2. W czasie korzystania ze skateparku Użytkownik oraz osoby towarzyszące są zobowiązane do 

bezwzględnego przestrzegania wszystkich zaleceń Pracowników skateparku. 

3. Obiekt jest przeznaczony do korzystania na nim z rolek, deskorolek, wrotek. Możliwość 

używania hulajnogi istnieje w godzinach wyznaczonych przez Zarządcę Obiektu. 

4. Użytkownik, podczas przebywania na płycie skateparku zobowiązany jest bezwzględnie do 

noszenia kasku ochronnego. 

5. Zaleca się noszenie kompletu ochraniaczy. Użytkownicy do 13 roku życia są zobowiązani do 

korzystania z ochraniaczy. 

6. Ze względów bezpieczeństwa, Pracownicy skateparku są uprawnieni do zarządenia o limicie 

osób przebywających na skateparku. 

7. Zajęcia szkoleniowe na terenie skateparku mogą być prowadzone jedynie przez Pracowników 

i Współpracowników Skate Care Sp. z o.o. oraz przez osoby, które uzyskają pisemną zgodę na 

prowadzenie tego typu działalności. 

8. Małoletni do lat 13 mogą korzystać ze skateparku wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

9. Użytkownicy w wieku od 13 o 18 lat mogą korzystać ze skateparku wyłącznie po dostarczeniu 

pisemnej zgody rodzica/opiekuna. 

10. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania ostrożności w celu uniknięcia niebezpiecznych 

sytuacji. 

11. Użytkownicy mają świadomość, że korzystanie ze skateparku jest obarczone ryzykiem 

powstania kontuzji, urazów, otarć i złamań. 

12. Skate Care Sp. z o.o. nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie skateparku. 

13. Na jednym elemencie konstrukcji może jeździć maksymalnie jeden Użytkownik. 

14. Chodzenie po powierzchni jezdnej konstrukcji w trakcie jazdy przez innych Użytkowników jest 

zabronione. 

15. Dotykanie wszelkiej przymocowanej do sufity infrastruktury jest zabronione, ponieważ może 

to spowodować szkody na terenie obiektu. 

16. Podczas jazdy na hulajnodze zakazane jest wykonywanie ewolucji tzw. over-headów, 

polegających na zarzucaniu hulajnogi w górę, powyżej powierzchni jezdnej. 

17. Barierki nie są przystosowane do siedzenia. Siadanie na barierkach jest zabronione. 

18. Obowiązuje zakaz woskowania konstrukcji skateparku woskiem innym, niż udostępniony przez 

Pracownika skateparku. 

19. Na terenie skateparku obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających, 

wyrobów tytoniowych i e-papierosów. 

20. Administratorem danych osobowych jest Skate Care Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-241, 

aleja Grunwaldzka 56/202 wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział 

Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000773563 NIP: 9581699100 REGON 382645092. 

21. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 



osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), zwane również RODO.  

22. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług Użytkownikom na terenie 

skateparku, tj. sprzedaży biletów, karnetów, zapisów na zajęcia szkoleniowe, pozyskiwania 

zgody rodzica, pozyskiwania zgody na rozpowszechnianie wizerunku, przechowywania do 

czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

23. Osobie, której dane dotyczą, przysługują: prawo do cofnięcia zgody, prawo do sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych, prawo dostępu do danych, ich sprostowania i przenoszenia, prawo do 

wniesienia skargi ro organu nadzorczego.  

24. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 roku. 


