Regulamin SnowPark Kiczeraski

- Urządzenia w obrębie snowparku przeznaczone są wyłącznie do użytkowania przez
osoby jeżdżące na snowoardzie/nartach freestyle
- Uczestnicy korzystają ze snowparku tylko na własną odpowiedzialność
- Jazda bez pełnego zabezpieczenia w tym kasku, ochraniaczy na golenie, kolana, łokcie,
nadgarstki i kręgosłup jest zabroniona
- Na jednym urządzeniu może jeździć jednocześnie tylko 1 osoba
- jazda i użytkowanie urządzeń snowparku pod wpływem alkoholu i środków odurzających
jest zabroniona
- osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą korzystać ze snowparku wyłącznie pod
opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych
- jazda w snowparku na desce snowboardowej lub nartach jest sportem ekstremalnie
niebezpiecznym. Przestrzeganie powyższych zasad nie eliminuje w całości ryzyka
wypadku
Ryzyko związane z amatorskim jak i wyczynowym korzystaniem ze snowparku oraz
ewentualnymi wypadkami ponosi sam jeżdżący. W związku z czym producent
urządzeń i właściciel terenu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody zarówno na
osobie jak i na mieniu wynikłe z niezgodnego z niniejszym regulaminem korzystania
ze snowparku jako związane z ryzykiem sportowym
Podstawowe zasady bezpiecznego i sprawnego korzystania ze snowparku
1. zanim przystąpisz do jazdy zwróć szczególną uwagę na oznakowanie i ostrzeżenia
2. potraktuj pierwszy zjazd jako rozgrzewkę, która pozwoli Ci zaznajomić się z terenem
3. nie skacz na oślep i używaj ochraniaczy
4. bądź świadomy swoich ograniczeń i zjeżdżaj adekwatnie do poziomu swoich
umiejętności i doświadczenia
5. szanuj teren i pozostałych uczestników terenu parku – jest dostępny dla każdego
zawodnika niezależnie od sprzętu ani zdolności
6. czekaj na swoją kolej i start – nie wymuszaj pierwszeństwa
7. dostosuj się do znaków i stój z dala od obszarów na których odbywają się przejazdy
zawodników
Snowparkiem opiekują się wyłącznie osoby upoważnione przez zarządzającego
Producent urządzeń, właściciel terenu, osoby zarządzające – nie biorą odpowiedzialności
za uszkodzenia sprzętu na terenie snowparku
Obsługa snowparku, zastrzega sobie prawo do usunięcia osób, które naruszają przepisy i
nie stosują się do instrukcji korzystania ze snowparku
PAMIĘTAJ
Nic nie chroni przed upadkiem z urządzeń!
Nie przeceniaj swoich możliwości!
Nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania!
Uważaj na tego który jest poniżej!

