PREVÁDZKOVÝ PORIADOK SKATEPARKU
„SKATEPARK HVIEZDOSLAVOV“
Nachádza sa na adrese: Obec Hviezdoslavov, Športový areál.
Prevádzkový poriadok
Vstup a využívanie skateparku len na vlastné nebezpečenstvo, vlastnú zodpovednosť.
Prevádzkovateľ skateparku nenesie za prípadnú stratu vecí zodpovednosť.
Identifikačné údaje o prevádzkovateľovi zariadenia:
Názov zariadenia: Skatepark Hviezdoslavov
Prevádzkovateľ zariadenia: Obec Hviezdoslavov
IČO: 00305456 tel. : +421315625035
Priestor skateparku slúži najmä mládeži a občanom obce Hviezdoslavov, pričom jeho využívanie je
usmerňované otváracím prevádzkovým poriadkom (ďalej len poriadok).
Každý užívateľ priestoru skateparku je povinný sa oboznámiť s týmto poriadkom a bez výnimky ho
dodržiavať. V priestoroch skateparku je dovolené vykonávať výlučne tie aktivity, na ktoré je tento priestor
určený a prispôsobený.
Skateparkom sa pre účely tohto prevádzkového poriadku rozumie časť priestoru v obci Hviezdoslavov v
športovom areáli. Vyhradenými športovými aktivitami sa pre tento účel rozumie jazda na skateboarde,
kolieskových korčuliach, kolobežkách. Užívateľom skateparku sa rozumie osoba, ktorá sa pri vstupe
oboznámila s týmto vnútorným poriadkom. Svojim vstupom zároveň potvrdzuje, že je riadne oboznámená
s prevádzkovým poriadkom Skateparku Hviezdoslavov.
Užívateľ má právo vstupu a užívania priestoru skateparku len počas vymedzeného otváracieho poriadku.
Užívateľ je povinný rešpektovať prítomnosť iných jazdcov na skateboarde, kolieskových korčuliach,
kolobežkách. Osoba vykonávajúca dozor je sprevádzajúca osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je
oboznámená s prevádzkovým poriadkom vydaného prevádzkovateľom.
Otvárací poriadok
Otvárací poriadok stanovuje prevádzkovateľ.
Máj - September: 08.00 – 19:00
Október - Apríl: 08:00 – 17:00
Počas technických odstávok je park uzavretý!
Povinnosti užívateľa
Zariadenie je určené predovšetkým pre mládež staršiu ako 15 rokov. Deti a mládež vo veku 6-15 rokov
môžu zariadenie využívať len v sprievode sprevádzajúcej osoby vykonávajúcej dozor t.j. predovšetkým
rodičov, prípadne inej osoby, ktorá musí byť staršia ako 18 rokov a ktorú touto činnosťou poveril zákonný
zástupca takéhoto užívateľa. Takáto osoba je plne zodpovedná za osobu ktorú sprevádza, t.j. užívateľa
mladšieho ako 15 rokov.
Prekážky – skatepark je možné využívať za prítomnosti minimálne dvoch osôb. Skatepark je vhodný len
na jazdu na skateboarde, kolieskových korčuliach, kolobežiek.
Každý aktívny užívateľ skateparku do 18 rokov je povinný používať pri jazde v skateparku minimálne

ochrannú helmu, prípadne chrániče kolien a lakťov. Osoby sa pohybujú v skateparku na vlastné
nebezpečenstvo a na vlastnú zodpovednosť.
Do skateparku sa zakazuje vstup so zvieratami, osobám pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných
omamných látok, s akýmikoľvek zbraňami i mimo otváracieho poriadku. Prevádzkovateľ skateparku
nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy, ktoré si spôsobil užívateľ svojím správaním,
precenením vlastných schopností, alebo nedodržaním tohto prevádzkového poriadku. Za škody vzniknuté
nedodržiavaním ustanovení prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel zodpovedá
osoba porušujúca tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca, v prípade užívania priestoru skateparku.
Každý užívateľ priestoru skateparku je povinný v ňom a jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok. S
jednotlivými prvkami v priestore skateparku sa zakazuje akákoľvek manipulácia nad rámec ich funkčného
určenia. V prípade úmyselného poškodenia sa takýto užívateľ vykáže z areálu a súčasne je takýto užívateľ
povinný škodu v plnom rozsahu a bezodkladne uhradiť.
Vstup do areálu je dovolený len po oboznámení sa s týmto prevádzkovým poriadkom
Povinnosti prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ zodpovedá za pravidelnú údržbu a čistenie priestorov skateparku.
volania:
IZS 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Polícia SR 158
V prípade zistenia závad volajte tel. č. 031/562 50 35

Tiesňové

Tento prevádzkový poriadok nadobúda platnosť dňom 20.07.2018.
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK SKATEPARKU
„SKATEPARK HVIEZDOSLAVOV“ bude umiestnený v priestore detského ihriska a skateparku a na
webovej stránke obce Hviezdoslavov www.hviezdoslavov.sk

