REGULAMIN
DLA UŻYTKOWNIKÓW TORU SANECZKOWEGO
WARUNKI PRZEWOZOWE
1. Każdy użytkownik korzysta z niniejszego urządzenia sportowego na własne ryzyko, w
odpowiednim stroju, nie będąc pod wpływem alkoholu. Nierozważny sposób jazdy może być
przyczyną zranienia. Należy zawsze hamować z dostatecznym wyprzedzeniem, na końcowy odcinek
toru z pasem hamującym należy wjeżdżać bardzo wolno.
2. Należy wybrać taką prędkość, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie ani dla pozostałych
użytkowników. Należy utrzymywać przed sobą minimalną odległość 25m. Nie przestrzegając
bezpiecznej odległości narażasz się na ponoszenie odpowiedzialności z możliwych następstw.
3. Przy wyższej wilgotności lub w przypadku gołoledziu należy pamiętać o dłuższej drodzę
hamowania. Bądź ostrożny i utrzymuj przed sobą minimalną odległość 50 m.
4. Jazda torem saneczkowym na całej długości możliwa jest tylko z zapiętymi pasami
bezpieczeństwa!
5. Nie należy jeździć zbyt wolno, zatrzymanie sanek możliwe jest tylko w wyjątkowych sytuacjach.
W przypadku awaryjnego zatrzymania wózka nie należy wysiadać, ale zaczekać na obsługę toru.
6. Zawsze należy siedzieć czołem w kierunku jazdy – nie wolno się odwracać. Przestrzegaj
znakowanie i w pełni koncentruj się na odcinku toru przed sobą (conajmniej 25 m).
7. Nie wolno dotykać jezdni. Siedzący z tyłu: trzyma obie ręce na dźwigni hamulca. Siedzący z
przodu: trzyma obie ręce na uchwycie przed sobą. Kierowca zawsze siedzi z tyłu.
8. Dzieci do 8 lat wieku mogą zjeżdżać tylko w towarzystwie dorosłej osoby. Dziecko zawsze siedzi
z przodu.
9. Należy przestrzegać odpowiednie lub sygnalizowane interwały startowe.
10. Kupując bilet każdy użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych warunków
przewozowych.
11. Należy przestrzegać poleceń obsługi. W razie złamania warunków przewozowych lub poleceń
obsługi może użytkownik zostać usunięty z toru bez możliwości zwrócenia kosztów biletu.
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