Warunki użytkowania zjeżdżalni grawitacyjnej MALTA SKI
Kolejka Górska Adrenaline :

1. Każdy użytkownik korzysta ze zjeżdżalni na własną odpowiedzialność, ponosząc wszelkie
konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Użytkownik zjeżdżalni grawitacyjnej zobowiązany jest :
•
•
•
•
•
•
•

korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie przy zapiętych pasach, na wszystkich jej odcinkach
utrzymywać podczas jazdy górną część tułowia w pozycji wyprostowanej- nie wolno się
przechylać, kłaść, klękać itp.:
zawsze hamować w odpowiednim czasie, a na końcu trasy, przed wjazdem na taśmę
hamowania, zredukować prędkość wózka do minimalnej
dobrać prędkość jazdy w taki sposób, aby nie stanowić niebezpieczeństwa dla siebie i dla innych
użytkowników, w tym w szczególności zachować minimalną odległość 25 m do wózka
poprzedzającego, a w czasie wysokiej wilgotności toru i mrozu minimalną odległość 50 m
przestrzegać znaków ostrzegawczych oraz uważnie obserwować najbliższe 25 m trasy, tak, by w
sytuacji awaryjnej móc bezpiecznie zatrzymać się lub zmniejszyć prędkość
zawsze stosować się do instrukcji obsługi personelu zjeżdżalni
w razie wypadku na torze niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu personel zjeżdżalni

3. Użytkownikowi zjeżdżalni bezwzględnie zabrania się :

•
•
•
•

korzystania z toru zjeżdżalni grawitacyjnej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych
środków odurzających
brawurowej jazdy, zagrażającej zdrowiu i bezpieczeństwu
najeżania na inne sanki potrącania ich i powodowania kolizji
celowego spowalniania ruchu oraz zatrzymywania się lub wysiadania na trasie w
nieuzasadnionej sytuacji.

4. W wózkach dwuosobowych większy pasażer siada zawsze z tyłu. Podczas jazdy ręce kierującej
wózkiem powinny zawsze spoczywać na dźwigniach hamulca. Kierujący nie może mieć zasłoniętego
lub ograniczonego pola widzenia.
5. Dzieci do lat 3 nie mogą korzystać z zjeżdżalni. Dzieci młodsze niż 8-letnie mogą korzystać ze
zjeżdżalni wyłącznie w wózkach dwuosobowych, pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
Dzieci powyżej 8 lat, które zostały poinstruowane przez personel o wszystkich obowiązujących
zasadach, mogą zjeżdżać samodzielnie, ale tylko za zgodą rodziców lub opiekunów i na ich wyłączna
odpowiedzialność.
6. Na terenie toru zjeżdżalni grawitacyjnej obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów,

spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.

7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobiste i majątkowe spowodowane
przez niego w trakcie korzystania ze zjeżdżalni lub w wyniku korzystania z niej
w sposób niewłaściwy, z przyczyn zawinionych i nie zawinionych oraz takich do których wystąpienia
się przyczynił.

8. Każdy użytkownik zjeżdżalni jest zobowiązany do poinformowania osoby upoważnionej ramienia
MALTA SKI o zaistnieniu jakichkolwiek zdarzeń które mogą stanowić podstawę z roszczeniami
odszkodowawczymi do MALTA SKI po rygorem utraty prawa do wystąpienia z takimi roszczeniami.

9. Każdy użytkownik decydując się na zakup biletu oraz skorzystanie ze zjeżdżalni grawitacyjnej, w
sposób świadomy wyraża zgodę na wykorzystanie przez MALTA SKI jego wizerunku utrwalonego
podczas zjazdu w formie zdjęcia wyświetlanego na ekranie wizyjnym (telebimie) które to zdjęcie po
ukończeniu zjazdu można zakupić.

10. Kupno biletu oznacza potwierdzenie świadomego zapoznania się z niniejszym regulaminem
oraz akceptacji jego warunków przez użytkownika w sposób nieodwołalny i niezaprzeczalny.

11. Na użytkowników nieprzestrzegających postanowień regulaminu może zostać nałożony zakaz
korzystania
z zjeżdżalni.

