REGULAMIN STREET PARK TAURON ARENA KRAKÓW - ZIMOWE CENTRUM
SPORTÓW MIEJSKICH
Niniejszy regulamin określa ogólne zasady i warunki uczestnictwa w wydarzeniu Street Park
TAURON Arena Kraków - Zimowe centrum sportów miejskich, odbywającego się na
wydzielonej części parkingu podziemnego TAURON Areny Kraków (ul. Stanisława Lema 7,
31-571 Kraków) i zorganizowanego przez Łukasza Gawąda, prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą: BEAR HDWR Łukasz Gawąd, ul. Powstańców Śląskich 22, 32-332
Bukowno, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pod nr. NIP: 6372154240,
REGON: 367039845.
§ 1 Definicje
Użytym w niniejszym regulaminie pojęciom nadano następujące znaczenie:
1) Wydarzenie - Street Park TAURON Arena Kraków - Zimowe Centrum Sportów
Miejskich.
2) Obiekt – skatepark oraz pętla rolkowa, znajdujące się na wydzielonej na poczet
przeprowadzenia Wydarzenia części parkingu podziemnego TAURON Areny
Kraków (ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków).
3) Organizator - Łukasz Gawąd, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
BEAR HDWR Łukasz Gawąd, ul. Powstańców Śląskich 22, 32-332 Bukowno,
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pod nr. NIP:
6372154240, REGON: 367039845.
4) Użytkownik – osoba fizyczna, która zakupiła bilet uprawniający do wstępu lub
wstępu oraz korzystania z infrastruktury Obiektu.
5) Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami, które stanowią jego
integralną część.
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Obiekt jest czynny 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00.
- 22:00, sobota i niedziela 11:00 - 22:00.
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin funkcjonowania Obiektu.
W takiej sytuacji, w przypadku nabycia biletu jednorazowego, odpowiedzialność
Organizatora ogranicza się jedynie do zwrotu części ceny zakupionego biletu,
odpowiadającej części świadczenia niewykorzystanej przez Użytkownika .
3. Infrastruktura Obiektu przeznaczona jest do jazdy wyczynowej na deskorolkach,
rolkach, rowerach bmx i hulajnogach, z zastrzeżeniem, że pętla rolkowa przeznaczona
jest jedynie do rekreacyjnej jazdy na rolkach.
4. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Obiektu pod nadzorem opiekunów prawnych
lub samodzielnie, pod warunkiem dostarczenia pisemnej zgody swoich opiekunów
prawnych. Wzór zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim przedstawiony jest
w załączniku nr 1 do Regulaminu.
5. Każdy Użytkownik, przed rozpoczęciem korzystania z Obiektu, zobowiązany jest do
podpisania odpowiedniego oświadczenia. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest osoba
niepełnoletnia, oświadczenie podpisuje jego opiekun prawny. Wzór oświadczenia
Użytkownika, będącego osobą pełnoletnią stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
Wzór oświadczenia opiekuna prawnego stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
6. Organizator zapewnia udostępnienie Regulaminu na terenie Obiektu, w miejscu
zapewniającym możliwość zapoznania się z jego postanowieniami przez Użytkownika
przed podjęciem decyzji o zakupie biletu, jak również na profilu Facebook Organizatora
https:/www.facebook.com/krakowstreetpark/.
7. Organizator informuje, że Obiekt objęty jest nadzorem kamer monitoringu.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Regulaminie Obiektu TAURON
Arena Kraków, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
§ 3 Bilety
1. Bilety jednorazowe oraz karnety miesięczne, uprawniające do uczestnictwa
w Wydarzeniu można nabyć w kasie Organizatora przy wejściu na teren Obiektu, po
cenie określonej w znajdującym się tam cenniku.
2. Nabycie biletu jednorazowego uprawnia Użytkownika do korzystania z infrastruktury
Obiektu w dniu nabycia biletu, od chwili jego zakupu, aż do zamknięcia Obiektu,
z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 oraz § 2 ust. 2 Regulaminu.
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3. W przypadku nabycia karnetu miesięcznego, Użytkownik uprawniony jest do
korzystania z infrastruktury Obiektu we wszystkie dni jego funkcjonowania w danym
miesiącu.
4. Specjalne bilety jednorazowe przeznaczone dla Użytkowników, będących opiekunami
prawnymi lub obserwatorami nie upoważniają do korzystania z infrastruktury, a jedynie
do przebywania na terenie Obiektu.
5. Przy zakupie biletu lub po okazaniu ważnego karnetu miesięcznego Użytkownik
otrzyma pieczątkę. Posiadanie pieczątki umożliwia Użytkownikowi swobodne
wychodzenie i wchodzenie na teren miejsca Wydarzenia.
6. Dla osób poniżej 13 roku życia bilety mogą nabyć jedynie ich opiekunowie prawni.

§ 4 Zakazy, nakazy i zasady odpowiedzialności
1. Wszystkim Użytkownikom aktywnie korzystającym z urządzeń Obiektu zaleca się
używanie kasków oraz ochraniaczy, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób
niepełnoletnich

używanie

kasków

oraz

ochraniaczy

jest

obowiązkowe.

Zwolnienie z obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim może nastąpić poprzez
zgodę udzieloną przez opiekunów prawnych w formie pisemnej. Wzór zgody na
zwolnienie z obowiązku korzystania z kasku oraz ochraniaczy przedstawiony jest w
załączniku nr 1 do Regulaminu.
2. Użytkownik zobowiązany jest do używania w pełni sprawnego sprzętu (deskorolek,
rolek, rowerów bmx, hulajnóg), z którego korzystanie nie będzie stanowiło zagrożenia
dla innych Użytkowników.
3. Użytkownik zobligowany jest do korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie
Obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku niezastosowania się
do powyższego postanowienia, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody
wynikłe z niewłaściwego użytkowania infrastruktury Obiektu.
4. W czasie korzystania z Obiektu, Użytkownik zobowiązany jest do:
a) bezwzględnego stosowania się do poleceń obsługi Obiektu;
b) zapoznania się z niniejszym Regulaminem i bezwzględnego przestrzegania jego
postanowień;
c) zachowania należytej ostrożności;
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d) zachowywania się w sposób niestwarzający zagrożenia i niezakłócający korzystania
z Obiektu innym Użytkownikom;
e) sprzątania po sobie;
f) nieniszczenia urządzeń znajdujących się na terenie Obiektu.
5. Na terenie Obiektu bezwzględnie zabronione jest:
a) wnoszenie oraz spożywanie alkoholu oraz innych środków odurzających;
b) palenie wyrobów tytoniowych;
c) wnoszenie szklanych przedmiotów oraz jakichkolwiek innych obiektów, mogących
stwarzać niebezpieczeństwo dla innych Użytkowników;
d) przebywanie na terenie Obiektu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem substancji
odurzających;
6. Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania obsługi Obiektu,
gdy:
a) zauważy jakiekolwiek uszkodzenia lub awarie urządzeń znajdujących się na terenie
Obiektu;
b) dojdzie do jakiegokolwiek wypadku lub odniesienia urazu, kontuzji czy obrażeń
ciała przez Użytkownika podczas korzystania z infrastruktury Obiektu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu oraz wyproszenia z terenu
Obiektu osób niestosujących się do zakazów i nakazów określonych w niniejszym
Regulaminie, bez prawa do rekompensaty za zakupiony bilet.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wniesione i pozostawione
na terenie Obiektu.
8. Organizator informuje, że ryzyko sportowe związane z amatorską jazdą wyczynową
na deskorolkach, rolkach, rowerach bmx i hulajnogach na terenie Obiektu ponosi
Użytkownik. Organizator nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności za szkody
na osobie i mieniu, niewynikające z winy Organizatora.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, poprzez
udostępnienie na terenie Obiektu postanowień nowego Regulaminu wraz z datą
rozpoczęcia jego obowiązywania.
2. Skargi, wnioski i reklamacje można zgłaszać do Organizatora na następujący adres email: krakowstreetpark@gmail.com
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3. Kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników przez
Organizatora, uregulowane są w załączniku nr 5 do Regulaminu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12.2018 roku.
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