
 

 

UCHWAŁA NR 127/XIV/2019 

RADY GMINY CZERWONAK 

z dnia 26 września 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej 

oraz nadania regulaminów dla gminnych obiektów użyteczności publicznej 

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 i 1309 i 1696) oraz § 5 ust. 1 uchwały nr 235/XXVI/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 29 września 

2016 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz nadania 

regulaminów dla gminnych obiektów użyteczności publicznej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 6152, 

z 2017 r. poz. 4749, z 2018 r. poz. 1604 i 5613), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 235/XXVI/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zasad 

i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz nadania regulaminów dla gminnych 

obiektów użyteczności publicznej, wprowadza się następujące zmiany: w §5 ust. 3, po pkt 16) dodaje się 

pkt 17) w brzmieniu: "17) załącznik nr 17 - Regulamin użytkowania skateparku", w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi CRKF AKWEN w Czerwonaku. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 114/XIII/2019 Rady Gminy Czerwonak z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz nadania 

regulaminów dla gminnych obiektów użyteczności publicznej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak 

(-) Wojciech Skrzekut 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 października 2019 r.

Poz. 8466



Załącznik do uchwały Nr 127/XIV/2019 

Rady Gminy Czerwonak 

z dnia 26 września 2019 r. 

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SKATEPARKU 

Pamiętaj o innych użytkownikach skateparku - nie jesteś sam ! 

1. Skatepark w Koziegłowach jest obiektem należącym do Gminy Czerwonak administrowanym przez 

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak, zwanym dalej 

administratorem. 

2. Warunkiem korzystania ze skateparku jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego 

przestrzeganie. 

3. Skatepark nie jest placem zabaw. 

4. Wstęp na teren skateparku jest bezpłatny. 

5. Korzystanie z urządzeń skateparku dozwolone jest codziennie: 

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października w godzinach od 08:00 do 22.00, 

- w okresie od 1 listopada do 31 marca w godzinach od 09:00 do 18:00. 

6. Urządzenia skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach, 

rowerach typu BMX i MTB. 

7. Osoby jeżdżące na rowerach typu BMX, muszą używać rowerów z "pegami" z tworzywa sztucznego. 

8. Uczestnicy korzystają ze skateparku na własną odpowiedzialność. 

9. Za wypadki, jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy, niespowodowane przez zaniedbanie administratora 

skateparku, odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z urządzeń lub opiekun w przypadku osoby 

niepełnoletniej. 

10. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą przebywać na terenie skateparku wyłącznie pod opieką 

rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych. 

11. Każda osoba korzystająca z urządzeń skateparku ma obowiązek używania kasku ochronnego oraz 

kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy. 

12. Na każdym z elementów skateparku mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 2 osoby. 

13. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać. 

W niecce skateparku mogą się znajdować tylko te osoby, które potrafią samodzielnie z niej wyjechać. 

14. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest 

zabronione. 

15. W przypadku opadów atmosferycznych, oblodzenia, zaśnieżenia, wyładowań atmosferycznych i innych 

nieprzewidzianych niniejszym regulaminem sytuacji, w których zagrożone będzie zdrowie i bezpieczeństwo 

użytkowników, korzystanie ze skateparku jest zabronione. 

16. W przypadku większej ilości osób korzystających ze skateparku poinformuj innych użytkowników, że 

właśnie zjeżdżasz z przeszkody poprzez podniesienie ręki czy kontakt wzrokowy. 

17. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników i korzystania z obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem zabrania się: 

a) niszczenia elementów i urządzeń; 

b) umieszczenia bez zgody administratora ogłoszeń, plakatów, afiszów, ulotek, napisów, rysunków na terenie 

obiektu i w jego obrębie; 

c) palenia tytoniu, e-papierosów, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających; 
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d) przebywanie na terenie obiektu po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających; 

e) spożywania posiłków; 

f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych, metalowych i ostrych narzędzi; 

g) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów; 

h) wprowadzania zwierząt; 

i) wnoszenia sprzętu muzycznego i grającego bez zgody administratora obiektu; 

j) przebywania na terenie obiektu w celach innych niż zgodnych z przeznaczeniem skateparku. 

18. Ryzyko związane z amatorskim i 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 związanymi z ryzykiem sportowym. 

19. W trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników każdy użytkownik jest zobowiązany do 

wykorzystania urządzeń skateparku wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego 

powiadomienia administratora o zauważonych uszkodzeniach elementów. 

20. Za rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności. 

21. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu, a w 

szczególności zastosowania się do uwag i poleceń osób upoważnionych przez administratora obiektu. 

22. Użytkownicy, którzy w jakikolwiek sposób będą zakłócali pobyt na terenie skateparku innym 

użytkownikom, będą usuwani z terenu przez osoby upoważnione przez administratora obiektu. 

Pamiętaj o innych użytkownikach skateparku - nie jesteś sam ! 
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