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Skatepark poruba
ulice Lvovská, Ostrava-Poruba

DŮLeŽItÁ teLeFoNNÍ ČÍSLa:
155 Záchranná 

služba
156 Městská 

policie
158 Policie150 Hasiči112 IZS

1.  Návštěvník je povinen dbát pokynů provozovatele 
skateparku.

2.  Každý návštěvník je povinen při používání skateparku 
dbát na vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních 
uživatelů.

3.  Uživatel skateparku mladší 12 let je povinen používat 
ochrannou přilbu a chrániče a jeho vstup je podmíněn 
doprovodem osoby starší 18 let, která zodpovídá za 
jeho bezpečnost. Používání ochranných pomůcek 
osobám starším 12 let je doporučeno.

4.  Vstup na betonovou plochu je povolen pouze ve 
vhodné sportovní obuvi. Zakazuje se vstupovat na 
plochu v obuvi znečištěné.

5.  Jezdci na kolech jsou povinni jezdit pouze v sektorech 
vyhrazených pro kola a neohrožovat svou jízdou 
ostatní návštěvníky skateparku.

6.  Při jízdě na kole je zakázáno používat tzv. pegy 
a skákat na betonové překážky.

7.  V celém areálu skateparku je přísný zákaz kouření, 
konzumace alkoholických nápojů, omamných 
a návykových látek a manipulace s ohněm.

8.  V celém areálu skateparku je zakázáno znečišťovat 
prostor areálu, odhazovat odpadky mimo odpadkové 
koše, vnášet skleněné láhve.

9.  Do prostoru areálu je zakázáno vodit psy.
10.  Je zakázáno vjíždět na skateboardu, kolečkových 

bruslích  a kolech mimo plochy k tomu určené. 
11.  Je zakázán vstup na plochu skateparku mimo provozní 

dobu.
12.  Škody způsobené na vybavení hřiště budou po vinících 

vymáhány právní cestou.
13.  V případě poranění či úrazu zajišťuje správce 

skateparku první pomoc a v případě potřeby přivolá 
hlídku městské policie či záchrannou službu.

14.  Návštěvník je povinen neprodleně informovat správce 
o zjištěných závadách na skateboardových překážkách 
a na ostatních zařízeních objektu ohrožujících 
bezpečnost.

15.  Při nedodržení provozního řádu, neuposlechnutí 
pokynů provozovatele, nevhodném chování 
a výtržnictví mohou být návštěvníci vykázáni 
správcem skateparku.

16. Telefonní kontakt na správce skateparku: 739 899 271.

proVoZNÍ Doba
Skatepark je otevřen pouze 
za příznivého počasí. 
Provozní dobu operativně 
stanoví provozovatel, který 
je přítomen pouze v provozní 
době pro veřejnost.

Dny školního vyučování:

8.00 - 15.00 hodin 
– Biskupské gymnázium v Ostravě

15.00 - 19.00 hodin 
– veřejnost 

Dny pracovního volna:

14.00 - 19.00 hodin 
– veřejnost

proVoZNÍ ŘÁD


