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1. W momencie zaakceptowania i podpisania niniejszego „Regulaminu” oraz „Podstawowych Zasad Bezpie-czeństwa Jazdy
na Quadach” przez Użytkownika, -pomiędzy Użytkownikiem i Wynajmującym dochodzi do zawarcia Umowy Najmu
(Załącznik 1) przedmiotowego pojazdu w celu jazdy rekreacyjnej w określonym z góry czasie i przy zachowaniu
wszystkich warunków poniższego „Regulaminu” oraz „Podstawowych Zasad Bezpieczeństwa Jazdy na Quadach” jak i
obowiązujących przepisów prawa.
2. Wszyscy Użytkownicy Pojazdów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu
oraz Podstawowych Zasad Bezpieczeństwa Jazdy na Quadach oraz do stosowania się do uwag i poleceń Instruktora
sprawującego ze strony Wynajmującego nadzór nad bezpieczeństwem osób używających Ouadów. Jazdy na Quadach
odbywają się tylko w obecności, pod kierownictwem i za zgodą Instruktora działającego na zlecenie Wynajmującego.
3. W przypadku nie stosowania się do zaleceń Instruktora lub nie przestrzegania Regulaminu oraz Podst. Zasad
Bezp. Jazdy na Quadach Instruktor lub Wynajmujący ma prawo do przerwania jazdy i odebrania Pojazdu.
4. Osoba użytkująca i kierująca Pojazdem (Użytkownik), która porusza się po terenie Wynajmującego, drogach
niepublicznych, drogach polnych oraz terenach leśnych zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów, jakie
obowiązują na tych terenach, oraz do zachowania niezbędnych środków ostrożności dla bezpieczeństwa własnego, osób
trzecich oraz środowiska naturalnego. Dotyczy to również przestrzegania zasad i granic dopuszczalnego obciążenia hałasu i pyłu podczas jazdy w pobliżu domostw i osiedli ludzkich oraz na terenach leśnych.
Wypożyczane przez Wynajmującego Pojazdy nie są przeznaczone do poruszania się po drogach publicznych (brak
homologacji) z tego też względu nie jest dozwolone korzystanie z dróg oznaczonych jako publiczne.
5. Wynajmujący oświadcza że wszystkie posiadane przez niego Pojazdy posiadają ważne ubezpieczenia od wszelkiego
ryzyka. Niemniej jednak Użytkownik Pojazdu ponosi odpowiedzialność prawną-cywilną za wszystkie ewentualne urazy na
własnym ciele jak i urazy pasażera lub osób trzecich, spowodowane z własnej winy np. poprzez nieostrożność oraz
naruszenie zasad niniejszego regulaminu.
Wszelkie szkody na zdrowiu jak i szkody materialne spowodowane z winy Użytkownika z tytułu wypożyczenia i
użytkowania Pojazdów pokrywa Użytkownik. To samo dotyczy szkód, wynikłych z nieprawidłowej eksploa-tacji
wypożyczonego Pojazdu. Tym samym Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe
wskutek nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
6. Jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz silnych leków mogących mieć wpływ na zdolności
psychomotoryczne jest zabroniona. Użytkownik poświadcza swoim poniżej złożonym podpisem że
w momencie wypożyczenia Pojazdu nie znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz silnych
leków mogących mieć wpływ na zdolności psychomotoryczne.
7. Zabrania się oddawania Pojazdów osobom trzecim do bezpłatnego używania lub w podnajem.
Zakaz oddawana Pojazdów do bezpłatnego używania nie dotyczy osób niepełnoletnich będących dziećmi Użytkowników
bądź pozostającymi pod ich opieką. W takim wypadku jazda Quadami osób niepełnoletnich może się odbywać wyłącznie za
zgodą i w obecności Użytkowników / Najemców oraz na ich odpowiedzialność.
8. Użytkownik oświadcza i potwierdza poniżej złożonym podpisem że zapoznał się z powyższym Regulaminem
jak i z poniższymi Podstawowymi Zasadami Bezpieczeństwa oraz otrzymał krótkie przeszkolenie w obsłudze i w zasadach
poruszania się naszymi Pojazdami oraz w kwestii przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy ich użytkowaniu.
II. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:
- podczas jazdy Użytkownicy utrzymują minimum 20 metrów odległości pomiędzy Pojazdami.
- w przypadku przechyłów Pojazdu podczas jazdy Użytkownik /-Kierowca dokonuje lekkiego przechyłu w stronę przeciwną do
przechyłu pojazdu w celu zachowania równowagi pojazdu i uniknięcia wywrócenia się Pojazdu.
- jazda wszystkich Pojazdów odbywa się w jednym kierunku wyznaczonym przez Instruktora.
- jazdy odbywają się tylko w obecności i pod nadzorem Instruktora/Przewodnika, i tylko po trasach przez niego wyznaczonych.
- Wszyscy Użytkownicy zobowiązują się do zachowania ciszy, z wyjątkiem koniecznych komend ostrzegawczych.
- Użytkownik jest zobowiązany do dostosowania prędkości jazdy do warunków terenowych, atmosferycznych i środowiskowych
W czasie jazdy zabrania się :
- wyprzedzania Instruktora bez jego zgody, samowolnego oddalania się od grupy, nieuzasadnionego zatrzymywania,
samowolnego holowania, regulowania, oraz pozostawienia Pojazdu bez nadzoru.
- w przypadku awarii Pojazdu lub innego zdarzenia zagrażającego zdrowiu i życiu innych Użytkowników, Użytkownik ma
obowiązek natychmiast powiadomić innych oraz Instruktora o zaistniałym zdarzeniu.
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