Regulamin
1.
Regulamin niniejszy określa zasady przebywania i uczestnictwa w warsztatach deskorolki i bmx w
ramach projektu „2 poziomy ruchu ! Zima w Mieście z deskorolką i bmx”.
2.
Organizatorem warsztatów jest agencja eventowo-artystyczna „INNI” we współpracy z Urzędem
Miasta Lublin.
3.
Miejscem warsztatów jest obiekt „1stfloor” i „GhettoPark” mieszczący się w budynku przy ul.
Droga Męczenników Majdanka 6A w Lublinie.
4.
W warsztatach uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie, oraz niepełnoletnie od lat 3 (za zgodą lub/i w obecności
opiekuna na poniższych zasadach), zwani dalej Uczestnikami.
5.
W warsztatach mogą uczestniczyć osoby:
a) które ukończyły 18 lat – samodzielnie, na własną odpowiedzialność po podpisaniu oświa,
b) w wieku 13-18 lat – po podpisaniu oświadczenia uczestnictwa w cyklu zajęć i akceptacji
regulaminu przez rodzica/prawnego opiekuna.
c) w wieku 3-12 lat – pod bezpośrednią opieką rodziców/prawnych opiekunów po podpisaniu
oświadczenia uczestnictwa w cyklu zajęć i akceptacji regulaminu.
6.
Uczestnictwo w warsztatach odbywa się na odpowiedzialność Uczestnika i opiekunów.
7.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji zadeklarowanych przez Uczestnika,
oraz do nie dopuszczenia Uczestnika do warsztatów, w przypadku uznania, że mogłoby to zagrażać
bezpieczeństwu jego samego, innych osób, bądź zakłócać funkcjonowanie zajęć warsztataowych.
8.
Konstrukcje w miejscu warsztatów przeznaczone są wyłącznie do użytkowania przez osoby
jeżdżące na BMX-ach i deskorolkach.
9.
Osoby po urazach i o niestabilnym stanie zdrowia, przed uczestnictwem w warsztatach powinny
skonsultować się z właściwym lekarzem i Instruktorem, oraz zachować szczególną ostrożność.
10.
Z konstrukcji wolno korzystać wyłącznie w kasku oraz ochraniaczach. Uczestnik powinien
zapewnić je sobie we własnym zakresie.
11.
W przypadku większej liczby Uczestników zjazd z konstrukcji należy sygnalizować przez
podniesienie ręki.
12.

Korzystanie ze wszystkich urządzeń i konstrukcji, w miejscu warsztatów musi odbywać się
wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją, przy zachowaniu szczególnej ostrożności.
13.
Organizator może czasowo ograniczyć wstęp na konstrukcje ze względu na przekroczenie ilości
osób, która stwarzałaby sytuacje zagrożenia dla Uczestników lub osób postronnych, jak również
niesprzyjających warunków atmosferycznych i nie przewidzianych wypadków losowych .
14.
Korzystanie z konstrukcji dozwolone jest tylko w obecności Instruktora i w godzinach odbywania
się warsztatów.
15.
Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych
Uczestników warsztatów , oraz stanowi sanitarno-technicznemu urządzeń i obiektów, w
szczególności:
a) przebywanie w stanie wskazującym na stan intoksynacji,
b) wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
c) palenie tytoniu,
d) żucie gumy,
e) wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych
przedmiotów,
f) zaśmiecanie i zanieczyszczanie miejsca warsztatów,
g) niszczenie urządzeń i konstrukcji w miejscu warsztatów,
h) wprowadzanie przedmiotów utrudniających komunikację na terenie warsztatów i mogących
zniszczyć nawierzchnię obiektu.
i) nadmierne hałasowanie, przeszkadzanie Uczestnikom oraz innym osobom przebywającym w
miejscu warsztatów.
j) wchodzenie na konstrukcje przeszkód w innych miejscach niż do tego przeznaczone,
k) korzystanie z konstrukcji gdy nawierzchnie są mokre,
l) pozostawianie na nawierzchni obiektu jakichkolwiek przedmiotów i sprzętu (toreb, butelek, itp.)
m) dokonywanie modyfikacji konstrukcji przeszkód oraz elementów stałych obiektu.
16.
O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu Uczestników oraz
nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić Instruktora lub Organizatora.
17.
Wszyscy korzystający z warsztatów mają takie same prawa i obowiązki, niezależnie od
umiejętności.
18.
Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko Uczestnika.
19.
Uczestnik powinien przestrzegać rad udzielanych przez Instruktora i postępować zgodnie z
regulaminem.

