Regulamin korzystania z tras MTB Downhill
„Park Rowerowy Czarna Góra”:
Niniejszy regulamin tras MTB Downhill Czarna Góra (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania
z tras zjazdowych położonych na terenie Ośrodka Czarna Góra S.A. w Siennej (zwane dalej Trasami)
i przeznaczonych do zjazdów rowerem górskim w ramach ekstremalnego sportu rowerowego MTB Downhill.
1. Trasy przeznaczone są do zjazdów w ramach organizowanych pod patronatem Polskiego Związku
Kolarskiego zawodów sportowych w Zjeździe MTB (Downhill). Poza powyższymi zawodami, zjeżdżający
Trasami rowerzyści czynią to tylko na własne ryzyko.
2. Na trasach znajdują się liczne naturalne oraz sztuczne przeszkody.
3. Trasy nie są strzeżone.
4. Trasami zjeżdżać mogą tylko osoby, które:
a) posiadają licencję wydaną przez PZKol lub jeżdżą w kategoriach hobby;
b) posiadają odpowiednio wyposażony rower, (co najmniej z przednim amortyzatorem i sprawnymi hamulcami)
i ubrane są w odzież ochronną, (co najmniej kask pełny zintegrowany z osłoną na podbródek, nałokietniki,
nakolanniki, naramienniki, watowania ud, długie spodnie, koszula z długimi rękawami, pełne rękawiczki
z palcami, gogle), oraz
c) posiadają karnet lub bilet uprawniający do przejazdu koleją linową.
5. Korzystający z tras zjeżdżają tylko na własną odpowiedzialność. Czarna Góra S.A. oraz Stowarzyszenie „Park
Rowerowy” nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne, utratę życia lub uszczerbek na zdrowiu
poniesione przez korzystających z Tras, ani za szkody spowodowane przez te osoby osobom trzecim
znajdującym się na trasach.
6. W celu zwiększenia bezpieczeństwa rowerzystów korzystających z tras, a także osób trzecich znajdujących się
na trasach, Czarna Góra S.A. i Stowarzyszenie „Park Rowerowy” zaleca przestrzeganie następujących środków
bezpieczeństwa:
a) po Trasach zjeżdżać można jedynie sprawnym rowerem górskim przystosowanym do zjazdów w ramach
sportu MTB Downhill oraz w odpowiedniej odzieży ochronnej (patrz punkt 4)
b) podczas zjazdu zakazane jest zatrzymywanie się bezpośrednio na torze Trasy, a ewentualne postoje
dopuszczalne są na poboczu, poza torem Trasy,
c) zakazane jest podprowadzanie roweru po zakończonym zjeździe na początek Trasy po jej torze,
d) podczas zjazdu Trasami należy zachować bezpieczny odstęp względem innych rowerzystów znajdujących się
na Trasach – w szczególności zakazane jest wyprzedzanie lub zajeżdżanie drogi innym rowerzystom, jak
również popychanie, potrącanie, opieranie się na innych rowerzystach albo czepianie się ich rowerów lub części
odzieży,
e) zjeżdżający powinni zachować szczególną ostrożność ze względu na spacerowiczów mogących znajdować się
na terenie Tras lub w ich okolicach, oraz
f) na trasach zakazane jest nieprzyzwoite zachowanie lub używanie obraźliwego słownictwa.
Uwaga! Zjazdy Trasami niosą za sobą ryzyko utraty zdrowia lub życia również pomimo przestrzegania
powyższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
7. Czarna Góra S.A. i Stowarzyszenie „Park Rowerowy” nie ubezpiecza korzystających z Tras i zaleca, aby
uzyskali oni we własnym zakresie ubezpieczenie co najmniej od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz
kosztów leczenia.
8. Czarna Góra S.A. i Stowarzyszenie „Park Rowerowy” zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu Tras
i zakazanie ponownego wstępu osobom, które nie przestrzegają powyższych zasad bezpieczeństwa lub nie
stosują się do innych wskazań dotyczących bezpieczeństwa lub właściwego zachowania na Trasach, nawet
pomimo posiadania przez te osoby ważnego biletu lub karnetu.
9. Podczas zawodów MTB Downhill organizowanych na Trasie pod patronatem PZKol obok niniejszego
Regulaminu stosuje się przepisy PZKol. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu,
a przepisami PZKol, za wiążące uznaje się te ostatnie.
10. JEDZIESZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!!!

11. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z konieczności jego przestrzegania.

