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Poz. 2506
UCHWAŁA NR XLIII/281/2014
RADY MIASTA KOWAL
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze skateparku w kompleksie sportowo-rekreacyjnym
w Kowalu .
Na podstawie art.40 ust. 2 pkt. 4 oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594,645,1318; z 2014 r. poz. 379, poz.1072) Rada Miasta Kowal uchwala co następuje :
§ 1. Przyjąć regulamin korzystania ze skateparku w kompleksie sportowo-rekreacyjnym
w Kowalu w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowal .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

Przewodniczący Rady
Marek Giergielewicz
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Poz. 2506

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/281/2014
Rady Miasta Kowal
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKATEPARKU W KOWALU
1. Regulamin dotyczy korzystania ze skateparku położonego w Kowalu przy ulicy Piwnej 20.
2. Urządzenia skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i BMX-ach.
3. Każda osoba korzystająca z urządzeń skateparku ma obowiązek używania kasku ochronnego oraz
kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy.
4. Na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby.
5. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać.
6. Na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba.
7. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest
zabronione.
8. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń skateparku tylko zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych
uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
9. Skatepark jest terenem ogólnodostępnym.

