SSPP-Foreningsregler
(Pr. 04.11.2018)

-

Hvis du er under 18 år skal du som minimum anvende hjelm som sikkerhedsudstyr!

-

Udvis gensidig hensyntagen til og respekt for (verbalt og fysisk) alle brugere
hhv. af hele SSPP-hallen … uanset hvilken sport de andre udøver!

-

Efterlad altid hallen ren og ordentlig! Enhver skal putte sit affald i de
dertil beregnede beholdere eller tage affaldet med igen!

-

Rygning, alkohol og indtagelse af stoffer er forbudt i hallen, samt på
grundstykket. Rygning er udelukkende tilladt udenfor hallen og ikke i
umiddelbar nærhed af indgangen (helst på rampen bagved lageret)!

-

Ingen ændringer af ramper o.l.m.m. er tilladt på egen hånd. Forslag til
ændringer kan sendes til SSPP-bestyrelsen (via postkassen eller Facebook) der
så tager stilling!

-

Ramperne er ingen legepladser eller siddepladser!

-

Hvis man ikke kører på skateboard, inliners, BMX, scooter/kick-board (etc.) i
SSPP-hallen, må man gerne forblive som passiv tilskuer/gæst og skal (hvis man
er sammen med andre betalende brugere) i så fald ikke betale entré!

-

Den dagligt skiftende adgangskode for SSPP-hallen’s hovedindgang er udelukkende gyldig
for betalende dagsbillet-købere. Koden må ikke gives videre til andre. Det samme gælder
for årskort og månedskort!

-

Der må ikke medtages personer i SSPP-hallen, som ikke har købt dagsbillet eller har et
års-/månedskort(medmindre de er passive tilskuere/gæster, se ovenfor)!

-

SSPP-hallen er ikke et sted, hvor man om weekenden (eller til hverdag) kan holde fest
o.l. med sine venner m.fl.

-

Når man forlader SSPP-hallen (og der ikke er andre tilstede mere), er alle forpligtet
til at sikre, at der er ryddet op, affald lagt væk i beholderne og alle døre lukket
samt at musikanlæg hhv. lyset er slukket!

-

Kørsel med BMX i SSPP-hallen godkendes kun med “PEGS” af kunststof samt på BMX med
bremser!

-

Der må udelukkende anvendes voks på metalkanter og cupings!

-

På ramperne må der ikke sprøjtes med Cola eller andre væsker!

-

Askebægrene udenfor er ingen affaldsspande, men kun til skodder og tændstikker!

-

Toilet befinder sig ved ROADHOUSE DINER på Lejrvejen 6, skråt overfor SSPP-hallen
(nøgle/kort er i hallen og skal altid bringes/lægge tilbage hér)!

-

Foreningen SSPP påtager sig intet ansvar mht. nogen form for fysiske skader eller
følger efter skader, som pådrages i SSPP-hallen eller på området udenfor eller på vejen
til/fra SSPP-hallen. Foreningen SSPP påtager sig intet ansvar mht. beskadigelse eller
tyveri af udstyr eller værdigenstande, som medbringes i SSPP-hallen. Foreningen SSPP
kan på ingen måde pådrage sig ansvar for såvel ting- som personskader. Forældre/værger
er ansvarlige og hæfter for deres mindreårige børn (etc.) Der ydes fra Forningen SSPP's
side ingen form for tilsyn med ophold i/ved SSPP-hallen. Ved tilskadekomst og evt.
følgeskader kan Foreningen SSPP ikke holdes ansvarlig, hverken civilretsligt eller
strafferetligt.
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