
 
 

NORMES D’ÚS DE L’SKATE PARK  
(PARC DE PATINATGE ) 

 
• Fes servir aquesta instal·lació amb seny, d’acord amb el teu nivell  
 
• És obligatori l’ús del casc i recomanem proteccions en els genolls,colzes 

i canells 
 

• L’edat mínima per poder utilitzar l’skate és de 7 anys. Els menors de 16 
anys han d’estar acompanyats en tot moment d’un adult que se’n faci 
responsable.  

 
• Tots els usuaris menors de 18 anys han de portar signada l’autorització 

del pare, mare o tutor/a i estar en possessió del carnet d’ús de l’skate 
park . Per poder obtenir el carnet cal emplenar i entregar el formulari que 
us donaran a la recepció del pavelló de Can Pons. 

 
• Queda totalment prohibit la utilització de cera o qualsevol altre producte  

lliscant directament sobre el tub metàl·lic (coping) 
 

• Respecta els diferents usos de l’skate park (bikers, rollers i skaters) 
 

• Queda totalment prohibit l’ús de qualsevol material que pugui malmetre 
la instal·lació 

 
• En cas de condicions atmosfèriques adverses, estar prohibit la utilització 

de l’skate park. 
 

• No es permet la pràctica sense samarreta. Cal utilitzar el vestuari 
esportiu adequat 

 
• L’aforament de la pista  es de 20 usuaris que s’aniran rellevant en les 

seves rondes, amb un màxim de 5 usuaris dins la pista la mateix temps 
 

• Prohibit utilitzar envasos de vidre o menjar dins la pista 
 

• Les persones que no estiguin patinant hauran d’estar fora de la pista per 
la seva seguretat i la dels usuaris 

 
• Respecta l’entorn on estàs, fes servir les papereres  

 
• Queda totalment prohibit en les bicicletes l’ús d’estriberes  i pedals 

metàl·lics o de qualsevol material que pugui fer mal bé la pista. Cal 
protegir aquests elements. 

 
• L’usuari es responsabilitza dels possibles danys i lesions eximint a 

l’Ajuntament d’Arbúcies de la responsabilitat de la mateixa i accepta el 
compliment de la normativa general de la instal·lació 

 
• El fet de no complir aquesta  normativa provocarà que l’usuari tingui que 

abandonar l’skate park   


