PREVÁDZKOVÝ PORIADOK SKATEPARKU
„SKATEPARK KOMJATICE“
Nachádza sa na adrese: KOMJATICE, Námestie Andreja Cabana

Prevádzkový poriadok
Vstup a využívanie skateparku len na vlastné nebezpečenstvo !!!
Prevádzkovateľ skateparku nenesie za prípadnú stratu vecí zodpovednosť.
Článok 1
Identifikačné údaje o prevádzkovateľovi zariadenia
1. Názov zariadenia: Skatepark Komjatice
2. Prevádzkovateľ zariadenia: Obec Komjatice
IČO: 0038994 tel. : +421356591213
Článok 2
Základné ustanovenia
1. Priestor skateparku slúži najmä mládeži a občanom obce Komjatice, pričom
jeho využívanie je usmerňované otváracím prevádzkovým poriadkom (ďalej
len poriadok).
2. Každý užívateľ priestoru skateparku je povinný sa oboznámiť s týmto
poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
3. V priestoroch ihriska je dovolené vykonávať výlučne tie aktivity, na ktoré je
tento priestor určený a prispôsobený.
Článok 3
Základné pojmy
1. Skateparkom sa pre účely tohto prevádzkového poriadku rozumie časť
priestoru v obci Komjatice, Nám. A. Cabana.
2. Vyhradenými športovými aktivitami sa pre tento účel rozumie jazda na
skateboarde, kolieskových korčuliach, kolobežkách.
3. Užívateľom skateparku sa rozumie osoba, ktorá sa pri vstupe oboznámila
s týmto vnútorným poriadkom. Svojim vstupom zároveň potvrdzuje, že
riadne oboznámená s prevádzkovým poriadkom Skateparku Komjatice.
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. Priestor môže užívateľ využívať len v prípade, ak v ňom sú
minimálne 2 ľudia (užívateľ a užívateľ, alebo užívateľ a sprevádzajúca osoba)
a to z dôvodu možnosti privolania pomoci v prípade úrazu alebo inej náhlej
udalosti ohrozujúcej život alebo zdravie užívateľa.
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4. Osoba vykonávajúca dozor je sprevádzajúca osoba staršia ako 18 rokov, ktorá
je oboznámená s prevádzkovým poriadkom vydaného prevádzkovateľom.
5. Každý kto sa zdržiava v priestore skateparku je povinný preukázať sa
poverenej osobe prevádzkovateľa občianskym preukazom prípadne kartičkou
poistenca ak je osoba mladšia ako 15 rokov.
Článok 4
Otvárací poriadok
Otvárací poriadok stanovuje prevádzkovateľ.
Čas vymedzený pre vstup užívateľa do priestoru skateparku:
Pondelok – Piatok: 10:00 – 20:00
Sobota – Nedeľa: 10:00 – 20:00
Počas technických odstávok je park uzavretý!
Článok 5
Povinnosti užívateľa
1. 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.
2. Prekážky – skatepark je možné využívať za prítomnosti minimálne dvoch osôb.
3. Skatepark je vhodný len na jazdu na skateboarde, kolieskových korčuliach,
kolobežiek.
4. Každý aktívny užívateľ skateparku do 18 rokov je povinný používať pri jazde v
skateparku minimálne ochrannú helmu, prípadne chrániče kolien a lakťov.
5. Osoby sa pohybujú v skateparku na vlastné nebezpečenstvo a na vlastnú
zodpovednosť.
6. Je zakázané využívať skatepark, alebo jeho akúkoľvek súčasť, napr. prekážku a
pod., ak je vizuálne zrejmé, že takáto súčasť nie je, hoc len čiastočne, v
riadnom stave.
7. Do skateparku sa zakazuje vstup so zvieratami, osobám pod vplyvom alkoholu,
drog alebo iných omamných látok, s akýmikoľvek zbraňami a mimo otváracieho
poriadku.
8. Každý užívateľ priestoru skateparku ako aj každá osoba, ktorá sa v skateparku
nachádza, je povinná riadiť sa prevádzkovým poriadkom skateparku. Pri
nedodržiavaní prevádzkového poriadku bude osoba s okamžitou platnosťou
vykázaná z priestorov skateparku.
9. Prevádzkovateľ skateparku nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy,
ktoré si spôsobil užívateľ svojím správaním, precenením vlastných schopností,
alebo nedodržaním tohto prevádzkového poriadku.
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10.Každý užívateľ priestoru skateparku je povinný správať sa tak, aby jeho
konaním, alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo
poškodeniu majetku priestoru skateparku, alebo inej osoby. Užívateľ je plne
zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
11.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.
12.Každý užívateľ priestoru skateparku je povinný sa správať v ňom tak, aby ho
akýmkoľvek spôsobom neznečisťoval, je povinný v ňom a jeho okolí udržiavať
čistotu a poriadok.
13.S jednotlivými prvkami v priestore skateparku sa zakazuje akákoľvek
manipulácia nad rámec ich funkčného určenia.
14.Poškodzovanie jednotlivých prvkov v priestore skateparku sa zakazuje. V
prípade úmyselného poškodenia sa takýto užívateľ vykáže z areálu a súčasne je
takýto užívateľ povinný škodu v plnom rozsahu a bezodkladne uhradiť. Zároveň
má prevádzkovateľ právo na udelenie zákazu vstupu pre takúto osobu.
15.V priestore skateparku je zakázané fajčiť, požívať alkohol alebo užívať
návykové látky.
16.V priestore skateparku sa netoleruje šikanovanie a vyvolávanie konfliktov.
17.Priestor skateparku je zakázané akýmkoľvek spôsobom znečisťovať.
18.Vstup do areálu je dovolený len po oboznámení sa s týmto prevádzkovým
poriadkom.
Článok 6
Povinnosti prevádzkovateľa
1. Zabezpečiť pravidelnú kontrolu prekážok skateparku a to:
a. priebežne vizuálne skontrolovať celkový stav priestoru
b. 1x mesačne vykonať podrobnejšiu vizuálnu kontrolu stavu prekážok
c. 1x týždenne vykonať vizuálnu kontrolu stavu prekážok
2. Prevádzkovateľ zodpovedá za pravidelnú údržbu a čistenie priestorov
skateparku.
3. Kontrolu dodržiavania prevádzkového poriadku zabezpečí prevádzkovateľ
resp. osoba ním poverená.
Článok 7
Dôležité telefónne čísla
112 - jednotné telefónne číslo tiesňového volania
0917/119 612, 0917/119 613 - Obecná polícia
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Tento prevádzkový poriadok nadobúda platnosť dňom 15. septembra 2017.
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2. Prevádzkový poriadok „Skatepark Komjatice“ bude umiestnený v priestore
skateparku a na webovej stránke obce Komjatice www.komjatice.sk.

