CAŁOROCZNY TOR SANECZKOWY
REGULAMIN
1. Każdy użytkownik korzysta z toru na własną odpowiedzialność.
2. Prędkość należy dostosować tak, aby nie narażać siebie i innych.
3. Należy zachować odstęp 25 m od jadącego z przodu.
4. Zjeżdżający ponosi odpowiedzialność w razie najechania na poprzedzające go sanki.
5. Z toru mogą korzystać dzieci powyżej 3 roku życia. Dzieci poniżej 8 lat mogą korzystać z toru tylko z osobami,
które ukończyły 18 lat i mogą one zjeżdżać wyłącznie z przodu osoby kierującej.
Dzieci powyżej 8 lat ( min. 135 cm wzrostu ) mogą zjeżdżać samodzielnie po wcześniejszym zapoznaniu
z zasadami korzystania z toru i uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów na korzystanie z sanek.
6. Maksymalne obciążenie sanek do 150 kg.
7. Podczas deszczu i gołoledzi o uruchomieniu toru decyduje obsługa.
8. Zabrania się korzystania z toru przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
9. Zabrania się na terenie toru spożywania alkoholu i innych środków odurzających oraz palenia papierosów.
10. Użytkownik toru zobowiązany jest do obserwowania trasy tak, aby w sytuacji awaryjnej mógł bezpiecznie
zmniejszyć szybkość lub zatrzymać się i niezwłocznie powiadomić obsługę o ewentualnym wypadku na torze.
11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w trakcie korzystania
z toru lub w skutek korzystania z niego z przyczyn zawinionych i niezawinionych albo, do których wystąpienia się
przyczynił zarówno za szkody w mieniu, jak i szkody na osobie.
12. Użytkownik odpowiada w szczególności za wszelkie przypadki uszkodzeń, zniszczeń czy też pomniejszenia
wartości użytkowej sprzętu, spowodowane przez niego z przyczyn zawinionych i niezawinionych, albo
do których wyrządzenia się przyczynił, zwłaszcza za te wywołane nieumiejętnym korzystaniem przez niego
z tego sprzętu.
13. Należy wykonywać zalecenia obsługi toru.
14. Obsługa toru ma prawo zakazać korzystania z toru każdemu, kto jeździ w sposób niebezpieczny
lub ignoruje instrukcję.
15. Hotel zapewnia korzystającym z toru zwrot pełnej lub częściowej opłaty za bilet wyłącznie w przypadku przerwy
w funkcjonowaniu toru dłuższej niż trzy godziny.
16. Zakup karty wstępu jest jednoznaczny z akceptacją i zapoznaniem się z niniejszym regulaminem.
17. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu i nie stosujące się do poleceń obsługi toru
zostaną zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia toru bez prawa do zwrotu jakichkolwiek kosztów,
w szczególności kosztów biletu wstępu.
18. Wszelkie wypadki należy bezzwłocznie zgłaszać personelowi obsługi.

ZASADY BEZPIECZNEJ JAZDY
W CZASIE PODJAZDU
1. Każdy użytkownik powinien mieć odpowiedni strój i być trzeźwym
2. W czasie jazdy obowiązuje pozycja siedząca, nawet w przypadku zatrzymania wózka.
3. Na końcu podjazdu każdy wózek wyczepia się z liny automatycznie.
4. Należy stosować się do wskazówek obsługi toru.
5. Jazdę można rozpoczynać i kończyć wyłącznie na obszarach do tego wyznaczonych.
W CZASIE ZJAZDU
1. Osoba większa zawsze siedzi z tyłu, ręce powinny spoczywać na dźwigniach hamulca.
2. Należy uważać na luźne ubrania i czapki. Do sanek nie wolno zabierać parasoli, lasek, ostrych lub luźnych przedmiotów.
3. Prędkość należy dostosować do warunków atmosferycznych i swoich umiejętności.
4. Podczas jazdy należy siedzieć przodem do kierunku jazdy i nie należy się odwracać. Nie wolno dotykać samej trasy zjazdowej.
5. Palenie tytoniu, rozmawianie przez telefon, robienie zdjęć na trasie jest zabronione.
6. Nie zatrzymujemy się w trakcie jazdy bez bezwzględnej konieczności.
7. Nie zjeżdżamy zbyt wolno.
8. Należy obserwować tor przed sobą, znaki ostrzegawcze oraz przechylać się na zakrętach.
9. Nie wolno się zderzać, najeżdżać na inne wózki.
10. Należy zachować minimalną odległość 25 m od poprzedzającego wózka.
11. Na mokrym torze należy jeździć wolniej i zachować większy odstęp pomiędzy sankami (min. 50 m)
12. Korzystanie z toru saneczkowego dozwolone jest wyłącznie przy zapiętych pasach bezpieczeństwa na wszystkich jej odcinkach.
13. Należy hamować na końcu trasy; przed wjazdem na taśmę hamowania zredukować prędkość do minimalnej.

