PRAVILA UPORABE KOLESARSKIH PROG V PARKU CUKARCA (v nadaljnjem besedilu kolesarskih prog)
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Vožnja po kolesarskih progah v Parku Cukarca je na lastno odgovornost.
Upravitelj parka, podjetje Cukarca d. o. o., ne odgovarja za morebitne poškodbe uporabnikov ali njihove opreme
ter krajo koles in/ali opreme, ki bi se zgodile med uporabo kolesarskega parka.
Pred uporabo parka mora vsak uporabnik podpisati soglasje k pravilom in pogojem ter izjavo o odgovornosti.
Osebe, mlajše od 18 let, lahko park uporabljajo le ob podpisanem soglasju s strani njihovih staršev ali zakonitih
skrbnikov in ob njihovi navzočnosti.
Za varnost mladoletnih oseb so odgovorni njihovi starši ali zakoniti skrbniki.
Za uporabo kolesarskih površin parka mora imeti uporabnik veljavno vinjeto.
Vožnja s kolesom pod vplivom alkohola in drog je v parku strogo prepovedana.
Na vseh kolesarskih površinah parka je obvezna uporaba zaščitne čelade.
Priporočljiva je uporaba ostale osebne zaščitne opreme.
Uporabljajte progi primerno gorsko kolo, ki mora biti tehnično brezhibno.
Prvo vožnjo po progi namenite spoznavanju le-te in ovir na njej.
Če vam prve ovire na poti predstavljajo težavo, z vožnjo ne nadaljujte.
Težavnost poti si izberite glede na svojo usposobljenost. Ne precenjujte svojih sposobnosti.
Hitrost vožnje prilagodite značilnostim proge in razmeram na njej, še posebej v primeru slabega vremena.
Ne ogrožajte drugih uporabnikov. Bodite pozorni na manj vešče kolesarje.
Prepovedano je ustavljanje na delih prog, kjer niste vidni ostalim uporabnikom proge, ki jo uporabljate.
Po progah Parka Cukarca je strogo prepovedana vožnja z vozili na motorni pogon.
Vožnja izven označenih poti je prepovedana.
Uporabnikom je najstrožje prepovedano kakorkoli predelovati oziroma spreminjati pot, potek prog kolesarskega
parka ali objektov na progi.
Vožnja po progah z zaviranjem na način, da uporabnik z blokiranim zadnjim kolesom drsi po progi, je prepovedana;
s tem se uničuje vozna podlaga.
Vzpenjanje po progi, ki je namenjena spuščanju, je prepovedano.
Za vzpenjanje uporabite pot za vzpenjanje ali shuttle bus, organiziran s strani upravljalca.
Pri prevozu koles ali opreme upravljalec ne odgovarja za morebitne nastale poškodbe.
Neupoštevanje zgoraj navedenih pravil se kaznuje s prepovedjo uporabe Parka Cukarca.
Bodite obzirni do ostalih uporabnikov centra in jim pomagajte, če so v težavah.
Proga ni pod stalnim nadzorom. V primeru nesreče kličite številko 051 212 975 ali 112.
Upravitelj si v primeru slabega vremena in/ali vzdrževalnih del pridržuje pravico spremembe urnika obratovanja
parka.
V primeru slabega vremena in razmočenih prog so le-te zaprte in vožnja po njih je prepovedana.
Neupoštevanje zgoraj naštetih pravil, priporočil in obveznosti se kaznuje s takojšnjim odvzemom vozovnice/vinjete
za kolesarski park.
Smeti odlagajte na za to namenjena mesta in ne v naravo!

S spodnjim podpisom jamčim, da sem podrobno prebral/-a in se seznanil/-a z zgoraj navedenimi pravili uporabe
kolesarskih prog v Parku Cukarca in opozorili upravljalca. Strinjam se, da bom park uporabljal/-a v skladu z njimi na lastno
odgovornost. Izjavljam tudi, da v primeru telesnih poškodb ali škode na opremi, ne bom prenašal/-a odgovornosti ali
naslavljal/-a zahtevkov za poravnave škod na upravljalca parka ali lastnika zemljišč.

Šentvid pri Stični, ________________________

Ime in priimek uporabnika prog: __________________________________________________________________________
Naslov: ______________________________________________________________________________________________
Podpis uporabnika: __________________________________________________
(v primeru mladoletne osebe: podpis staršev ali zakonitih zastopnikov)

