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Termos e Condições de Utilização do Skatepark
1. Protecções adequadas a serem utilizadas em todos os momentos: capacete, cotoveleiras,
luvas e joelheiras.
2. Calçado apropriado deve ser utilizado em todos os momentos.
3. Ande de skate dentro das suas capacidades.
4. Espere a sua vez e respeite a ordem dos praticantes.
5. Apenas um praticante de cada vez em cada obstáculo, a qualquer altura.
6. Verifique sempre se o seu equipamento está apto e em condições para o efeito antes de
entrar no recinto. Pessoal autorizado poderá verificar o equipamento.
7. Não jogar lixo no recinto, apenas nos recipientes apropriados.
8. Não cuspir.
9. Não fumar.
10. Não mascar pastilha elástica.
11. Todas as suas posses devem ser mantidas fora da pista de skate, em armários ou cacifos
(mochilas, bolsas, malas, etc.).
12. Qualquer dano ao skatepark deve ser reportado de imediato a um membro do staff..
13. Respeite os outros utilizadores do skatepark e o seu staff.
14. Entre apenas no recinto se se sentir apto e saudável o suficiente para levar a cabo o
desporto que pretende.
15. Bullying ou qualquer tipo de violência é estritamente proibido e não é tolerado.
16. Não é permitido o consumo de álcool no skatepark. Poderá ser recusada a entrada a
qualquer indivíduo considerado embriagado.
17. O uso ou posse de drogas não é permitido nem tolerado.
18. Roubos do skatepark ou dos seus clientes não são tolerados.
19. Qualquer alimento ou bebida apenas pode ser consumido nas áreas designadas, fora da
pista de skate.
20. Ao entrar no skatepark o utilizador reconhece o risco de lesão envolvido nas várias
actividades levadas a cabo no skatepark, e que pratica à sua conta e risco.
21. Todos os acidentes devem ser reportados imediatamente a um membro do staff.

