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Pravila o uporabi športnih objektov 

1.  Rolkarski  poligon,  plezalna  stena,  plesna  dvorana,  otroška  telovadnica  ter  ostali  športni  objekti  (v
nadaljevanju: športni objekti), ki se nahajajo v športnem centru Urban Roof, Pod Ježami 5, 1000 Ljubljana,
so namenjeni testiranju za člane ŠD Ilužn.

2. Športno društvo Ilužn,  Pod ježami 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju  ŠD Ilužn) ne prevzema nobene
odgovornosti  za  morebitno  materialno  ali  nematerialno  škodo,  ki  bi  lahko  nastala  zaradi  uporabe  in
testiranja športnih objektov, zaradi nahajanja na površinah, kjer so športni objekti, zaradi poškodb opreme
ali zaradi odtujitve opreme in lastnine, ki bi se zgodile med uporabo športnih objektov. Uporabnik športne
opreme se s podpisom te izjave odpoveduje kakršnim koli zahtevkom proti ŠD Ilužn, ki bi izhajali iz uporabe
športnih objektov ali zaradi zadrževanja uporabnika na površinah, kjer se nahaja športna oprema.

Za vsako škodo, ki nastane zaradi uporabe športnih objektov, odgovarja izključno uporabnik sam. Če škodo
uporabniku športnih objektov povzroči drug uporabnik, odgovarja za to škodo izključno ta uporabnik.

Za varnost mladoletnih oseb, ki uporabljajo športne objekte, so odgovorni izključno njihovi starši oziroma
skrbniki.

3.  Uporaba  športnih  objektov  je  dovoljena  le  osebam,  ki  so  za  to  ustreznega  zdravstvenega  oziroma
psihofizičnega stanja in ki jim takšna uporaba ne predstavlja grožnje ali škode za lastno zdravje ali zdravje
drugih. Vsak uporabnik je odgovoren, da uporablja športne objekte izključno glede na svoje zmožnosti,
znanje  in  psihofizične  sposobnosti.  V  primeru  utrujenosti,  omotičnosti,  slabosti  ali  kakršnih  koli  drugih
zdravstvenih težav ali  poškodb mora uporabnik  nemudoma prenehati  z uporabo športnih objektov in  o
svojem stanju obvestiti predstavnika ŠD Ilužn. 

Uporaba  športnih  objektov  je  prepovedana  uporabniku,  ki  je  podvržen  epileptičnim  napadom  in
uporabnikom pod vplivom alkohola, drog ali drugih substanc, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na njegovo
psihofizično sposobnost.

O  morebitnih  poškodbah  športne  infrastrukture  in  opreme  ali  o  poškodbah  uporabnikov  mora  vsak
uporabnik nemudoma obvestiti predstavnika ŠD Ilužn.

4. Na površinah, kjer se nahajajo športni objekti, je prepovedano kajenje, pitje alkoholnih pijač ali drugih
substanc, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na psihofizično sposobnost osebe.

5. Začetniki lahko uporabljajo športne objekte samo v spremstvu kompetentnega učitelja, določenega s
strani ŠD Ilužn.

6. Pri uporabi ali ob vsakem drugem zadrževanju na športnih objektih je obvezna uporaba čelade ter ostale
določene zaščitne opreme. Brezhibnost ostalih rekvizitov (rolka,  rolerji,  kolo,  monokolo,  skiro, …) mora
zagotoviti  vsak  uporabnik  sam. Za morebitno  nastalo  škodo zaradi  nepravilnosti  na  zaščitni  opremi  ali
rekvizitih ali zaradi njihove nepravilne uporabe je odgovoren vsak uporabnik sam.

7. Pri uporabi športnih objektov se je potrebno zavedati, da jih uporablja več uporabnikov hkrati ter da je
potrebno upoštevati in spoštovati tudi sposobnosti in želje ostalih uporabnikov, ter temu tudi prilagoditi svoje
vedenje in ravnanje. V primeru večjega števila istočasnih uporabnikov športnih objektov, ki onemogočajo
varno uporabo teh  objektov,  mora uporabnik  prenehati  z  uporabo športnih objektov in  počakati,  da se
število uporabnikov zniža na mejo, ki vsem omogoča varno uporabo športnih objektov.

8. Uporabnik se mora pred uporabo športnih objektov seznaniti s pravili uporabe športnih objektov, ki so na
voljo na površinah, kjer se nahajajo športni objekti in se po njih ravnati ves čas uporabe športnih objektov.
Poleg pravil so uporabniki dolžni upoštevati tudi vsa navodila osebja ŠD Ilužn.

9. S podpisom te izjave uporabnik športnih objektov soglaša, da se morebitne foto, video ali audio vsebine,
ki nastanejo med njegovo športno vadbo in ki zajemajo tudi njegovo podobo, lahko brezplačno uporabijo v
drugih dejavnostih društva ali za tržne namene društva ali tretjih oseb. Uporabniki se hkrati odrekajo vsem
pravicam in zahtevkom, ki bi izhajali iz uporabe takšnih vsebin z njihovo podobo.
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10. Uporaba športnih objektov izven obratovalnega časa, ni dovoljena.

11. Neupoštevanje katerega koli od zgoraj navedenih pravil se kaznuje s takojšnjim odvzemom vstopnice in
prepovedjo uporabe športnih objektov za obdobje naslednjih 72 ur. 

S svojim podpisom jamčim,  da sem Pravila  o uporabi  športnih objektov podrobno
prebral/-a, sem z njimi seznanjen/-a, jih razumem in jih bom spoštoval/-a. 

Izjavljam, da bom uporabljal/-a športne objekte izključno na lastno odgovornost.

S svojim podpisom soglašam z obdelavo mojih osebnih podatkov (podanih spodaj) za vodenje 
baze uporabnikov in za namen obveščanja ŠD Ilužn.
Zagotavljamo vam, da bomo skrbno varovali vaše osebne podatke, z njimi ravnali spoštljivo in 
odgovorno ter v skladu z novimi zakoni o varstvu osebnih podatkov. Vaše soglasje velja do preklica. 
Od e-novičk se lahko kadarkoli enostavno odjavite, tako da nam na elektronski naslov 
info@urbanroof.si pošljete e-pošto s sporočilom "odjava".
DA / NE

PROSIMO, IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKAMINI ČRKAMI.

Ime in priimek (uporabnika)*: _____________________ 

Naslov*:  _____________________

Poštna št. in kraj*: _____________________

Država*: _____________________

E-mail*: _____________________

Kraj in datum*: _____________________

Podpis*: _____________________

* vsi podatki z * so  obvezni (kontaktna tel. št. in mail nam služita za sporočanje
sprememb in obveščanje o programih).

Če je uporabnik mladoletna oseba**:

Podpis zakonitega zastopnika** _________________________

naslov zakonitega zastopnika** _________________________

telefonska številka (zastopnika)**: ___________________________

e-mail (zastopnika)**: ___________________________

* *vsi podatki z ** so  obvezni (kontaktna tel. št. in mail nam služita za sporočanje sprememb in obveščanje o programih).

Šport (obkroži):

Rolanje

Bmx

Skate

Skiro

Kotalkanje

Plezanje

Breakdance

Drugo: ___________
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