
Regulamin Skate Park Festiwal 2022 

 

1. Impreza pod nazwą Skate Park Festiwal organizowana jest w dniu 26 w czerwca 2022 roku w 
godzinach 14:00-18:00. 

2. Miejscem docelowym imprezy jest miejski skate park zlokalizowany przy ul. Ogrodowej (przy 
Staronie OSiR). 

3. Organizatorem imprezy jest firma: BXP Event Al.Piłsudskiego 36/601, Dąbrowa Górnicza 41-
303.  

4. Współorganizatorem imprezy jest: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie ul. Sikorskiego 
25, 66-200 Świebodzin. 

5. Wstęp wolny dla każdej chętnej osoby. 

6. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób, które będą mogły 
przebywać bezpośrednio na terenie skate parku. 

7. Uczestnictwo w szkoleniach jest przewidziane dla dzieci i młodzieży szkolnej tj. w wieku od 7 
do 16 roku życia. 

8. W przypadku dzieci młodszych niż 7 lat, jeśli organizator uzna, iż dziecko może wziąć udział w 
szkoleniu, opiekun prawny jest zobowiązany do wypełnienia Karty Zgłoszeniowej a ponadto 
do stałego przebywania na terenie obiektu celem nadzoru nad dzieckiem. 

9. Każdy niepełnoletni uczestnik chcący wziąć udział w szkoleniach jest zobowiązany do 
wypełnienia KARTY ZGŁOSZENIOWEJ. Karta ta jest dostępna na stronie internetowej 
www.osir.swiebodzin.pl jak również będzie dostępna w dniu imprezy u organizatorów. 

10. Karta zgłoszeniowa musi być podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego osoby 
zgłaszającej swój udział w szkoleniach. 

11. Organizator zapewnia hulajnogi, rowery bmx oraz kaski dla osób uczestniczących w 
szkoleniach. Kask jest obowiązkowy. 

12. Osoby uczestniczące w szkoleniach mogą posiadać własny sprzęt tj. hulajnogi oraz kaski. 

13. Każdy uczestnik imprezy a w szczególności szkoleń winien być świadomy faktu, iż korzystanie 
ze skate parku jest sportem ekstremalnym, którego uprawianie niesie ze sobą ryzyko w 
postaci uszkodzenia ciała, utraty zdrowia a nawet życia. 

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za ewentualne wypadki, kolizje i inne 
zdarzenia losowe wynikające z użytkowania skate parku. 

15. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 

16. Każdy uczestnik imprezy zobowiązuje się do odpowiedzialnego korzystania z obiektu, 
zgodnego z jego regulaminem, który znajduje się bezpośrednio na obiekcie. 

17. Świadome łamanie obowiązujących przepisów, niestosowanie się do uwag organizatorów 
będzie skutkowało wykluczeniem z imprezy. 

18. Wszelkie pytania proszę kierować na: 

Email: manager@osir.swiebodzin.pl 

Tel. 698561365 (Sławek) 


