NORMES D'ÚS
DEL SKATE PARK
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Responsabilitat civil. Patines sota la
teua responsabilitat, utilitza la
instal·lació tenint en compte el teu
nivell i habilitat.

FEDER. Fondo Europeo
de Desarrollo Regional

Ús de proteccions. És altament
recomanable l'ús del casc i d'altres
proteccions (genolleres, colzeres,
canelleres…).
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Es recomana que les persones menors
de 14 anys vagen acompanyades per
una persona adulta que s’en fasa
responsable.
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S’ha de fer ús de la pista de manera
segura. Cal evitar col·lisions així com
parar-se en la zona de patinatge
entorpint a altres persones. Els i les
espectadores han de situar-se en
zones segures.

HORARI
De dilluns a diumenge, de 8 a 22 hores.

EMERGÈNCIES:
112 / 96153 62 10
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No fumar en tot el recinte.
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No menjar i beure
dins de la pista.

ani

19 OCT / 18.30 h.
EXHIBICIÓ
I MÚSICA EN DIRECTE

20/27 OCT,
9 NOV

Situat a l'interior del Parc
Recreatiu i Esportiu, compta amb
una porta independent al carrer
Mare de Déu dels Desemparats.

No introduir vidres, pots,
fustes i altres objectes
perillosos per a les i els
patinadors.
No utilitzar les rampes com a
tobogans o qualsevol altre ús
per al qual no hagen sigut
concebudes.
No poden entrar animals.

TALLERS GRATUÏTS:
a partir de 7 anys en funció
de nivells de destresa.

No usar bicicletes amb
estreps (pegs) o
manillars sense
protecció.

DIES:
Dissabte 20 d'octubre, de 10 a 13 hores.
Dissabte 27 d'octubre, de 10 a 13 hores.
Dissabte 9 de novembre, de 10 a 13 hores.

No pintar les rampes,
embrutar-les i
ratllar-les.

Per a participar serà necessari portar
casc i proteccions. 25 places per taller.
Més informació i inscripcions en
joventut@quartdepoblet.org

No patinar amb la
pista banyada.

