NAGYVENYIMI KAMASZTANYA ÉS A RAJTA ELHELYEZKEDŐ GÖRKORCSOLYA,
GÖRDESZKA, BMX PÁLYA HASZNÁLATI RENDJE
A pályát az veheti igénybe, aki az alábbi szabályokat magára nézve érvényesnek tekinti és
betartja. A szabályok megszegése a pályáról való kitiltást eredményezheti .
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

A pályán görkorcsolya, gördeszka, mountain bike és BMX kerékpár használata
engedélyezett. Egyéb sport- és közlekedőeszközzel a pályára menni nem lehet!
A pályán más elemeket, ugratókat, tárgyakat elhelyezni tilos!
A görpálya elemei alá, közé bebújni, tilos!
a pályán történt balesetekért az üzemeltető felelősséget nem vállal. Az esetleges
sérülés, baleset minden felelőssége a felhasználó személyt, illetve annak kiskorú volta
miatt a szülőt, gondviselőt terheli.
A felhasználó számára a védőfelszerelés ajánlott.
Minden a pályára lépő felhasználónak kötelessége megvizsgálni a saját sporteszközét,
védőfelszerelését. Azok elégtelen minősége miatt történő balesetek felelőssége is a
felhasználót terheli.
A pályán lévő sportelemek használata 14 év alatt felnőtt felügyelete mellett ajánlott. 8
éven alul gyermekek a pályát nem vehetik igénybe!
Dohányzás és nyílt láng használata, valamint alkohol fogyasztása a pálya területén
tilos! Alkohol vagy más bódító szerek hatása alatt a pályát használni tilos!
A pálya csak akkor vehető igénybe, ha azon legalább két személy jelen van, egyszerre
viszont legfeljebb 5 használó személy tartózkodhat rajta!
A nézők csak a pálya szélén illetve az ülőhelyeken tartózkodhatnak!
A pályára mobiltelefont, fejpánt nélküli szemüveget, italos üveget, hosszú sálat, és
egyéb leeső, elguruló, zsebekből kihulló, ezáltal balesetveszélyt okozó tárgyat bevinni
tilos!
Esős, havas, csúszós idő esetén a pálya nem használható!
A Kamasztanyán lévő sportelemekben és az ott található más elemekben direkt módon
okozott kár anyagi vonzatát a károkozónak kötelessége megtéríteni!
Felhívjuk a Kamasztanyát használók figyelmét, hogy az esetleges elhagyott tárgyakért,
eszközökért felelősség a tulajdonost terheli. Amennyiben azonban elveszett, gazdátlan
tárgyakra, eszközökre bukkannak, akkor az leadható a Kossuth Lajos Általános Iskola
portáján.
A pálya területére állatot bevinni tilos!
A keletkező hulladékot kérjük a tárolóban elhelyezni.
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