Värnamo Skateparks
Trivselregler

Säkerhet

Ordning
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Skateparken är en avancerad idrotts- och
aktivitetsyta, inte en lekplats.
All användning av parken sker på egen
risk! Vi rekommenderar hjälm och
skyddsutrustning.
Visa respekt och hänsyn till andra åkare,
speciell hänsyn till oerfarna åkare.
Håll säkerhetsavstånd - lämna företräde
till åkare som ligger före.
Publik och vilande åkare skall uppehålla
sig utanför åkytorna.
Barn under 7 år bör av säkerhetsskäl
endast åka under uppsikt av vuxen.
Häng inte på copingen om du inte skall
droppa in.
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Endast åkning med skateboard, inlines,
BMX och kickbike är tillåten i parken
Skateparken är till för alla, för att minska
olycksrisk och för att den skall vara en
trevlig upplevelse för så många som möjligt, är tiderna för åkning med BMX och
kickbikes: Vardagar fram till 18.00. Helger
och helgdagar fram till 14.00.
BMX måste ha Pegs och pedaler gjorda
av plast. Styren skall ha ändskydd av
plast. Då minskar du risken för att skada
betongen.
Ändringar på befintliga konstruktioner
eller användning av egna konstruktioner i
parken är ej tillåten.
Åkbelysningen släcks kl 22 och tänds kl
9. Info om hur åkbelysningen fungerar
sitter vid ljusknappen uppe på trädäcket.
Vid tävlingar, evenemang och organiserade träningar kommer speciella regler att
gälla.
Skateparken är en rök och drogfri anläggning. Tänk på att de yngre ser upp till dig
som är äldre, föregå med gott exempel.
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Håll ordning och släng ditt skräp i papperskorgarna.
Lämna skateparken i det skick du själv
vill finna den.
Visa hänsyn och var snälla mot varandra.
Totalförbud mot hot och mobbning råder.

Parken ägs av Värnamo kommun. Driften
ansvarar kommunen för i samarbete med
föreningarna Skate Värnamo och 331 Wernamo.
Vid fel och skador på anläggningen ring förenisservice 0370-37 75 27

