Regulamin korzystania z toru do dirt jumpingu wraz z urządzeniami
w Świętochłowicach

1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z toru do dirt jumpingu.
2. Administratorem toru jest Ośrodek Sportu i Rekreacji “Skałka” w Świętochłowicach.
3. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.
4. Wszyscy przebywający na terenie toru przed rozpoczęciem jazdy mają obowiązek zapoznać się
z niniejszym Regulaminem.
5. Urządzenia toru przeznaczone są wyłącznie do jazdy na BMX-ach i rowerach MTB przez
osoby z podstawowymi umiejętnościami.
6. Na terenie obiektu zakazane jest wnoszenie i wprowadzanie:
a) pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących,
b) przedmiotów wykonanych z kruchego, pękającego lub bardzo twardego materiału
(np. butelki, puszki itp.),
c) drzewców, flag lub transparentów,
d) urządzeń do wytwarzania hałasu,
e) zwierząt,
f) środków odurząjących.
7. Uczestnicy korzystają z toru na własną odpowiedzialność.
8. Na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba.
9. Jazda bez pełnego zabezpieczenia, w tym: kasku, ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki jest
zabroniona.
10. Jazda i użytkowanie urządzeń toru pod wpływem alkoholu i środków odurzających jest
zabroniona.
11. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą przebywać na terenie toru wyłącznie pod
opieką rodziców lub opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych.
12. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strafie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest
zabronione.
13. Korzystanie z mokrych, zaśnieżonych urządzeń jest niedozwolone.
14. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający,
w związku z czym za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu wynikłe z użytkowania toru

operator nie ponosi odpowiedzialności.
15. Zabrania się korzystania z toru następującym osobom:
• kontuzjowanym,
• z chorobami układu ruchowego,
• z wadami serca,
• chorym na epilepsję,
• kobietom w ciąży.
16. Jazda na rowerach BMX i MTB to sporty niebezpieczne. Nawet przestrzeganie powyższych
zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.
Kilka ważnych zasad dla korzystających z toru do dirt jumpingu
1.
2.
3.
4.
5.

Zawsze najpierw obadaj przeszkodę a później wykonuj na niej triki.
Przed trikiem upewnij się czy przeszkoda jest wolna.
Nie skacz, jeżeli nie jesteś pewien czy lądowanie jest puste.
Uszkodzenia przeszkód sygnalizuj operatorowi obiektu.
Nie wolno korzystać z toru rowerami BMX o metalowych zakończeniach.

