NORMES D'ÚS DEL PARC DE PATINATGE MUNICIPAL
CONSIDERACIONS GENERALS:
• El parc de patinatge definit en aquesta reglamentació tindrà la qualificació de bé de
domini públic adscrit al servei públic. Romandrà obert al públic durant el mateix horari
d'obertura del Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas. Qualsevol ciutadà podrà accedirhi i utilitzar-les d'acord amb les normes estipulades en el present document.
• La persona usuària, des del moment en què utilitzi el parc, n’acceptarà les normes
d'utilització internes i tendrà cura de tot el material esportiu.
• El patinatge és un esport de risc i la utilització d’aquestes instal·lacions es du a terme
sota la plena responsabilitat dels seus usuaris.
ÉS OBLIGAT:
• L'ús de l'espai únicament per a skateboarding (patinatge amb monopatí), scooters
freestyle (monopatí amb manillar) i rollers (patins).
• Que els usuaris menors d'onze anys venguin acompanyats d'una persona major d'edat
que se’n faci càrrec durant tota la seva estada.
• L'ús del casc homologat pels menors d'onze anys; en cas de no portar-ne, la persona
usuària serà desallotjada de la instal·lació.
• Patinar amb precaució i evitar col·lisions amb altres.
ES PROHIBEIX:
• L'entrada de qualsevol tipus de vehicle amb motor.
• Fumar, menjar cap tipus d'aliment amb clovella, com puguin ser pipes, cacauets,
pistatxos, etc., ni entrar begudes envasades en vidre.
• Realitzar actes que atemptin contra la dignitat de la resta de persones usuàries.
• Posar obstacles addicionals, com cera a la minirampa, bicicletes o qualsevol altre
objecte.
• L'estada dels espectadors dins de la zona de rampes.
• Descansar dins de l’àrea de pràctica esportiva. Caldrà abandonar la zona per no
molestar la resta de practicants.
• Asseure's per damunt les rampes.
ES RECOMANA :
• L'ús del casc, de les genolleres i colzeres, i d'altre material de protecció individual

homologat.
• Que informeu de les deficiències que hi pugueu trobar per tal de poder prendre les
mesures corresponents per reparar-les, amb la finalitat que el parc es trobi en òptimes
condicions d'ús.
• Que informeu dels actes de vandalisme dels quals hàgiu estat observador/a.

