
Prevádzkový poriadok – Skatepark Sabinov 
 

Pokyny pre užívateľov 
 

!!! Vstup a využívanie skateparku len na vlastné nebezpečenstvo !!! 
 

Za spôsobené ujmy na zdraví a majetku osôb prevádzkovateľ nezodpovedá. V skateparku sa 

osoba pohybuje na vlastné riziko! Kto spôsobí škody, alebo zraní iné osoby, musí sám znášať 

dôsledky. Prevádzkovateľ skateparku nepreberá v tomto prípade žiadnu zodpovednosť. 
 

 Vstup do parku je na Vaše vlastné nebezpečenstvo (platí aj pre divákov)! 

 Dodržujte bezpečný odstup od ostatných užívateľov. 
 Užívatelia zodpovedajú za svoje skateboardy, bicykle a kolobežky tak, aby nezranili 

ostatných jazdcov alebo pri páde nedopadli mimo park a neohrozili okoloidúcich. 

 Deti do 10 rokov majú zakázané používať park bez dozoru osôb vo veku nad 18 rokov. 

 Do veku 18 rokov prísny zákaz vstupu bez prilby. Platí pre všetky športy z dôvodu 

nebezpečenstva pádu alebo zrážky s inými užívateľmi parku. 
 Okrem BMX, MTB, skateboardingu a scooteringu sú v parku prísne zakázané všetky 

ostatné športy a aktivity! 

 Bicykle, skateboardy a kolobežky musia byť v dobrom technickom stave. 

 Bicykle musia mať umelohmotné záslepky riadidiel, plastové pegy, stúpačky nesmú mať 
ostré hrany. 

 V parku je zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov a omamných látok. 

 Je zakázané do priestorov skateparku prinášať a používať sklenené fľaše a ostré 

predmety. 

 V celom parku platí zákaz maľovania a vylepovania na prekážky. 
 V parku udržujte poriadok a odpadky odkladajte na vyhradené miesta. 

 Počas dažďa a mokra a keď sú prekážky alebo betón vlhké a namrznuté platí zákaz 

vstupu na prekážky a plochu a park je uzatvorený. 

 Všetci užívatelia sú povinní správať sa v parku k ostatným ohľaduplne a s rešpektom. 
 Pre bezpečnú prevádzku je maximálny počet jazdcov taký, aby si navzájom neprekážali 

a neohrozovali sa. 

 Tréning v parku je povolený za účasti minimálne 2 športovcov z dôvodu poskytnutia 

prvej pomoci pri úraze. 

 V prípade úrazu volajte na telefónne číslo 112, 155 alebo 158. 
 

Otváracie hodiny:         9.00 - 21.00 hod. * 
 

* Po západe slnka a v šere a taktiež počas dažďa a mokra a keď sú prekážky alebo betón vlhké a namrznuté 

platí zákaz vstupu na prekážky a plochu a park je uzatvorený. 

V zimnom období od 15. novembra do 15. marca a počas technických odstávok je park uzavretý! 

 

Kontaktné telefónne čísla: 
0948 959 159 – Mestská polícia Sabinov 

0907 455 848 – vedúci Športového areálu 
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