NORMES I
RECOMANACIONS
SKATEPARK
Aquesta pista és per al jovent i comptem amb vosaltres perquè en sigueu
responsables, perquè funcioni, estigui neta i se'n respectin les normes.
Patineu sota la vostra pròpia responsabilitat. Utilitzeu les instal·lacions
tenint en compte el vostre nivell i habilitat.

1

MODALITATS AUTORITZADES
SKATE, SCOOTERS I ROLLERS.
Resta prohibit l'accés al recinte amb qualsevol tipus de bicicleta (bmx,
mountain-bike, etc) així com qualsevol artefacte no autoritzat.
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RESPONSABILITAT
L'usuari exonera a l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia de qualsevol
responsabilitat derivada dels possibles danys o lesions que la pròpia pràctica
esportiva del skate li puguin causar, en les modalitats autoritzades (skate,
scooters, rollers).
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USUARIS
L'edat mínima d'accés al recinte és de 12 anys. Els infants de menor edat
hauran d'anar acompanyats del pare/mare/tutor legal o d'un adult que es faci
càrrec de la seva supervisió i vigilància.
L'usuari mostrarà en tot moment una actitud i comportament de respecte
envers les instal·lacions i la resta d'usuaris
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PROHIBICIONS
L'entrada al recinte amb ampolles o recipients de vidre, pilotes i joguines,
menjar, pipes, etc... i el consum del mateix. Es prohibeix també el consum
d'alcohol i fumar en tot el recinte.
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OBLIGACIONS DELS USUARIS
Cada usuari és responsable de col·locar-se correctament el casc i aquelles
proteccions (colzeres, genolleres i guants) que consideri oportunes per tal
de minimitzar els riscos de lesió i garantir la seva integritat.
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NORMES D'UTILITZACIÓ
En cas de condicions meteorològiques adverses, l'usuari és l'únic responsable
de valorar la permanència i ús de les instal·lacions del recinte.
Es recomana no utilitzar la pista quan està banyada i anar equipat amb roba
adient a l'activitat esportiva (mai sense samarreta), donat que les superfícies del
recinte poden ser abrasives.
Per la seguretat de tothom es recomana: controlar en tot moment la velocitat,
trajectòria i maniobres, evitar parar-se a l'àrea de "patinatge" i mantenir l'espai
lliure d'objectes.
Els acompanyants, visitants o espectadors han d'ubicar-se en els llocs on no
entorpeixin la normal activitats dels usuaris ni la visibilitat dels mateixos.
Es recomana fer ús de les instal·lacions en grup, mai per part d'una sola persona.
Es recomana la utilització de cera només en els llocs imprescindibles, mai a les
rampes.
En cas d'accident greu s'ha d'avisar al servei d'urgències 112.

