
Regulamin korzystania ze SKATEPARKU w Parku Marka Kotańskiego  

w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 

 

1. Regulamin określa zasady korzystania ze SKATEPARKU będącego 

własnością Miasta Stołecznego Warszawy, znajdującego się w 

administrowaniu jednostki organizacyjnej – Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. 

Warszawy w Dzielnicy Włochy (OSiR Włochy). 

2. Warunkiem korzystania ze SKATEPARKU jest zapoznanie się z niniejszym 

regulaminem oraz zasadami bezpieczeństwa przeciwepidemicznego 

 i ich przestrzeganie. 

3. SKATEPARK czynny jest w sezonie letnim od świtu do zmierzchu. 

4. Urządzenia SKATEPARKU przeznaczone są wyłącznie do jazdy  

na łyżworolkach, wrotkach, deskorolkach i podobnym sprzęcie rolkowym oraz 

rowerach BMX (bezwzględnie zakazane jest używanie kół z pegami). 

5. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia mogą korzystać ze SKATEPARKU 

wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli 

ustawowych. 

6. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni 

opiekunowie. 

7. Korzystanie ze SKATEPARKU odbywa się na własną odpowiedzialność. 

8. Zaleca się, aby osoby korzystające ze SKATEPARKU przychodziły przebrane 

w strój sportowy.  

9. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach zorganizowanych 

odpowiada prowadzący zajęcia. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest 

każdorazowo, przed rozpoczęciem zajęć, do sprawdzenia stanu technicznego 

używanych urządzeń. W przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu 

prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego 

podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie pracowników OSiR 

Włochy osobiście lub tel. (22) 609 01 40. 

10. Za kontuzje i inne obrażenia, każdy uczestnik korzystający ze SKATEPARKU 

odpowiada indywidualnie. 

11. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko 

użytkownika. 

12. Jazda na: łyżworolkach, wrotkach, deskorolkach i podobnym sprzęcie 

rolkowym czy BMX-ach należy do sportów niebezpiecznych. Nawet 

przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów. 

13. Każda osoba korzystająca z urządzeń SKATEPARKU ma obowiązek 

używania przez cały czas jazdy kasku ochronnego, a w przypadku jazdy  

na rolkach dodatkowo kompletu ochraniaczy (zaleca się również jazdę  

w ochraniaczach w przypadku deskorolek i rowerów BMX). 

14. Od osób korzystających ze SKATEPARKU wymaga się ostrożnej  

i bezpiecznej jazdy. 

15. Osoby korzystające ze SKATEPARKU zobowiązane są do stosownego, 

kulturalnego zachowania. 



16. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią  

na nie samodzielnie wjechać, a o poziomie zaawansowania decyduje  

sam korzystający. 

17. Zasadniczym kierunkiem poruszania jest ruch prawostronny. 

18. Podmiot odpowiedzialny za organizację zajęć (np. klub sportowy)  

jest zobowiązany w przejrzysty sposób poinformować swoich członków  

i ich opiekunów o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin 

i miejsc realizacji zajęć, miejsc parkingowych, miejsc zbiórek i dróg 

przemieszczania się. 

19. OSiR Włochy może czasowo ograniczyć wstęp na obiekt  

ze względu na organizowane imprezy, zawody lub zajęcia, w trakcie 

prowadzonych prac konserwacyjnych oraz przy niesprzyjających warunkach 

atmosferycznych. 

20. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu 

użytkowników oraz o nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie 

powiadomić pracowników obiektu osobiście lub tel. (22) 609 01 40. 

21. Osoby przebywające na terenie SKATEPARKU i naruszające porządek 

publiczny i dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, a także osoby 

niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb 

porządkowych lub pracowników OSiR Włochy, mogą zostać usunięte z terenu 

obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę 

postępowania karnego i cywilnego. 

22. Osoby niszczące wyposażenie obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną 

za wyrządzone szkody. 

23. OSiR Włochy nie ponosi odpowiedzialności za mienie prywatne przyniesione  

i pozostawione na terenie sportowo – rekreacyjnym w Parku Marka 

Kotańskiego. 

24. Użytkownicy SKATEPARKU nieprzestrzegający niniejszego regulaminu, 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają 

natychmiastowemu  wydaleniu z terenu SKATEPARKU.  

25. OSiR Włochy nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia wynikłe  

z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. 

26. Zabrania się: 

 wnoszenia jakichkolwiek rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem 

i suplementacją. 

 wnoszenia na teren SKATEPARKU alkoholu i jego spożywania  

oraz wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą 

stanowić zagrożenie dla użytkowników. 

 jazdy i przebywania na terenie SKATEPARKU osób, znajdujących  

się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

 palenia papierosów i e-papierosów na terenie SKATEPARKU. 

 nadmiernego woskowania elementów SKATEPARKU. 

 jazdy na rowerach innych niż BMX. 



 biegania po SKATEPARKU, przeszkadzania osobom jeżdżącym. 

 chodzenia po konstrukcjach, przebywania w strefie najazdów i zeskoków. 

 wprowadzania zwierząt na teren SKATEPARKU. 

 zaśmiecania terenu SKATEPARKU. 

 

 

Zasady bezpieczeństwa przeciwepidemicznego  

dla użytkowników SKATEPARKU  

w Parku Marka Kotańskiego 

w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 

  

1. Osoby, u których występują wyraźne oznaki choroby, jak uporczywy kaszel, 

złe samopoczucie, trudności w oddychaniu powinny jak najszybciej zgłosić się 

do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem udając się 

tam transportem własnym lub powiadomić 999 albo 112. 

2. W przypadku stwierdzenia incydentu polegającego na zidentyfikowaniu  

na terenie SKATEPARKU osoby z objawami, o których mowa w pkt. 1 – 

należy zgłosić taką okoliczność pracownikowi OSiR Włochy obsługującemu 

SKATEPARK. 

3. Numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb 

medycznych: 

 WSSE w Warszawie – (22) 620 37 19 wew. 500, 502 171 171, 

 Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) – 800 190 590, 

 Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna – 606 108 040. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


