DOWNHILL
VIGYÁZAT! CSAK PROFIKNAK!
A Downhill pálya a sportolás célját szolgálja, ezért számos veszélyes és nehezen abszolválható
akadályt tartalmaz, amelyek megfelelő tapasztalat és tudás nélkül balesetet okozhatnak. A pályára
csak profi kerékpárosok, megfelelő technikai felkészültséggel menjenek. A balesetek és sérülések
elkerülése végett a következő szabályok betartását követeljük:
AZ DOWNHILL PÁLYÁN TILOS:
-

a szalagok, jelölések által kijelölt pályát elhagyni
szemetelni, az élővilágot megsérteni
a pálya ideális nyomvonalán megállni
technikailag hiányos felszerelésű kerékpárral elindulni
a pálya részét képező táblákban, jelölésekben kárt okozni, azokat eltávolítani
előzetes tájékozódás nélkül kerékpározni
sétálni, kirándulni
menetiránnyal szemben haladni
a pályát és elemeit nem rendeltetésszerűen használni, azokban kárt tenni

AZ DOWNHILL PÁLYÁN KÖTELEZŐ:
-

18 éven aluli személy esetén szülői engedély
full-face bukósisak viselete
térdvédő viselete
az észlelt sérülések vagy fennakadások jelentése a Bringaréna személyzetének
bármilyen észlelt szabályszegést jelenteni a Bringaréna személyzetének

AJÁNLOTT VÉDŐFELSZERELÉSEK:
-

gerincvédő, felsőtest protektor
könyökvédő
hosszú ujjú kesztyű
zárt szemüveg

A balesetek és kellemetlenségek elkerülése érdekében a pályán tartózkodókra tekintettel kell
közlekedni. A nem egyértelmű helyzetekben az elől haladónak van elsőbbsége.
A használat során minden esetben a józan ész és ítélőképesség szabályait várjuk el. A pálya
használatához szükséges tudás és gyakorlat megléte minden pályán tartózkodó egyéni felelőssége.
A pályák csak a pénztárnál megtalálható „Bringaréna Eplény felelősségi nyilatkozata” aláírása, illetve
érvényes jegy vagy bérlet birtoklása esetén vehetők igénybe.
A szabályok megsértése esetén hármas szabályt alkalmazunk. Első alkalommal szóban
figyelmeztetünk, második alkalommal a tárgynap hátralévő részére megvonjuk a jogosultságot,
harmadik alkalommal határozatlan időre tiltjuk meg a pályákon való kerékpározást. A szabályokat

sértő egyén magatartásától és a szabályszegés mértékétől függően egyes lépések összevonásra
kerülhetnek.
Sérülés vagy fennakadás észlelése esetén minden a Bringaréna területén tartózkodó személy köteles
azt az üzemeltető és/vagy elsősegélynyújtó személyzetnek jelenteni a Szent Sólyom be- és kiszálló
részénél, vagy a Holle Anyó Kunyhójának parkoló felőli oldalán az Elsősegélynyújtó helyen. Tel.:
+3620/982-3416. Ilyen esetekben a mentés és segítségnyújtás idejére a működés felfüggeszthető.
Mindenkinek biztonságos és balesetektől mentes kerékpározást kívánunk. Vigyázzunk egymásra és a
természetre, hogy még sokáig otthont adjon a Bringarénának!

