REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAMOCHODZIKÓW ELEKTRYCZNYCH ORAZ AUTEK NA
PEDAŁY W PARKU ROZRYWKI JULINEK

CZĘŚĆ I
Zasady Korzystania
•

•

•

•
•
•

Jazda samochodzikiem elektrycznym lub autkiem na pedały na terenie toru samochodowego w Parku
Rozrywki Julinek jest dozwolona wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego
Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień, zwanego dalej „Regulaminem” oraz po uiszczeniu
opłaty za bilet.
Każda osoba korzystająca z samochodzików elektrycznych oraz autek na pedały jest zobowiązana do
wcześniejszego (przed wejściem na tor) zapoznania się treścią niniejszego Regulaminu – w przypadku
dzieci obowiązek zapoznania się z jego treścią i przekazania zasad dzieciom spoczywa na rodzicu lub
opiekunie, do przestrzegania wszystkich jego postanowień oraz poleceń obsługi toru, a wejście na
teren toru oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie toru i korzystać z pojazdów tylko i wyłącznie za
zgodą rodzica lub pełnoletniego opiekuna i na ich odpowiedzialność, udzieloną w formie pisemnego
oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
Na terenie toru można przebywać wyłącznie w godzinach jego otwarcia oraz korzystać z pojazdów
aktualnie udostępnionych.
W skład samochodzików i autek, zwanych również „pojazdami”, wchodzą: jeppy, quady, buggy oraz
gokarty na pedały.
Z pojazdów mogą korzystać uczestnicy w wieku i o maksymalnej wadze podanych poniżej:

Jepp 3-6 lat, waga maksymalna 30 kg,
Quad od 4 lat, waga maksymalna 40 kg,
Bugg 3-6 lat, waga maksymalna 40 kg,
Gokart na pedały mały od 3-8 lat, waga maksymalna 50kg,
Gokart na pedały duży od 5 lat, waga maksymalna 100 kg,
•

Prędkość samochodzików elektrycznych (uzależniona jest od wagi dziecka) wynosi:

Jepp: 1 bieg: od 4 do 6 km/h
2 bieg: od 3 do 5 km/h
Quad:

od 1 do 6 km/h

Bugg:

od 2 do 4 km/h

•
•
•
•
•

Na terenie toru możliwe jest korzystanie z atrakcji przewidzianych w danym czasie przez właściciela
toru.
Obsługa może uniemożliwić zakup biletu, jeśli wszystkie pojazdy są użytkowane w danym momencie.
Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi.
Czas przejazdu uczestnika trwa 15 minut od momentu zakupienia biletu (opaski).
Przerwy techniczne (wymiana akumulatorów) są wliczone w czas przejazdu.
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•
•
•
•
•

Każdy uczestnik toru ma obowiązek założenia kasku na głowę.
Po upływie czasu przejazdu uczestnik toru informowany jest przez obsługę o konieczności
zakończenia przejazdu.
W czasie jazdy nie ma możliwości wymiany pojazdu na inny (wyjątek: przegrzanie, zepsucie etc.).
Przedłużenie czasu jazdy możliwe jest tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie ma kolejki osób, które
chciałyby skorzystać z pojazdów w tym samym momencie i po wykupieniu kolejnego biletu.
Osoby korzystające z pojazdów nie mogą swoim zachowaniem stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub
życia swojego lub innych uczestników.

•

W
przypadku
złego
i poinformować obsługę.

samopoczucia

należy

natychmiast

zaprzestać

zabawy

•

W przypadku zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu pojazdu, wypadku czy
wystąpienia innych niepokojących zdarzeń należy niezwłocznie poinformować obsługę.

•

Na torze zabronione jest spożywanie jedzenia i picia. Absolutnie zakazuje się żucia gumy (grozi
zachłyśnięciem lub uduszeniem).

•

Zabrania się posiadania i korzystania w trakcie jazdy pojazdami z telefonów komórkowych,
odtwarzaczy, itp. sprzętu. Pieniądze i inne cenne rzeczy lub ostre przedmioty należy również
pozostawić poza terenem toru, w przypadku dzieci - u rodziców lub opiekunów. Należy wszystko
wyjąć z kieszeni!

•

Obsługa toru ze względów bezpieczeństwa może dzielić uczestników na grupy.

•

Osoby korzystające z pojazdów zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników
obsługi.
CZĘŚĆ II
Zasady Odpowiedzialności

•

Wejście na teren toru samochodowego oraz korzystanie z samochodzików elektrycznych lub autek na
pedały następuje wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność, gdyż należy mieć świadomość, że
jak w przypadku każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscypliny sportu istnieje ryzyko doznania
urazu. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie toru i korzystać z pojazdów tylko i wyłącznie
za zgodą rodzica lub pełnoletniego opiekuna i na ich odpowiedzialność.

•

Właściciel toru nie odpowiada za wypadki na torze spowodowane złym użytkowaniem pojazdu.
Potrzebę ewentualnego przeszkolenia w zakresie obsługi pojazdu należy zgłosić obsłudze.

•

Pełną odpowiedzialność za zachowanie osób niepełnoletnich przebywających na terenie toru lub
korzystających z samochodzików lub autek i za jego skutki ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.

•

W przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika postanowień Regulaminu, a także niestosowania się
do poleceń pracowników obsługi, w szczególności, gdy zachowanie uczestnika zagraża zdrowiu lub
życiu jego lub innych uczestników, pracownik obsługi ma prawo nakazania opuszczenia pojazdu i
terenu toru.

•

Na terenie toru nie należy zostawiać dzieci samych bez opieki rodzica lub opiekuna, którzy podczas
jazdy dziecka powinni przebywać w wydzielonej dla nich strefie.

•

Właściciel toru nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub zostawione na terenie Parku
Rozrywki Julinek.
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•

W przypadku awarii pojazdu, silnego wiatru lub dużych opadów atmosferycznych obsługa toru jest
uprawniona natychmiast zakazać korzystania z toru. Niezastosowanie się do takiego polecenia może
grozić poważnymi obrażeniami, za które właściciel toru nie będzie ponosił odpowiedzialności.

•

Za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone z winy uczestnika lub wskutek nieprzestrzegania
postanowień niniejszego Regulaminu lub poleceń pracowników obsługi, wyrządzone sobie samemu
lub osobom trzecim, odpowiedzialność ponoszą uczestnicy, a w przypadku osób niepełnoletnich - ich
rodzice lub opiekunowie.

•

Właściciel toru nie odpowiada za ewentualne szkody, w tym urazy fizyczne, wyrządzone na torze lub
w jego obszarze na skutek niezastosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu lub poleceń
obsługi lub spowodowane przez pozostałych uczestników ruchu użytkowników pojazdów.
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