
BIKE PARK IDRIJA
PRAVILA VEDENJA ZA OBISKOVALCE KOLESARSKEGA PARKA

VARNOSTNA NAVODILA IN PRAVILA VEDENJA V KOLESARSKEM PARKU

1 Vožnja po kolesarskem parku je na lastno odgovornost in je dovoljena le članom Društva ZAKONcTEDNA, ki

imajo poravnano letno ali dnevno članarino. Za več informacij o včlanitvi obiščite zakonctedna.com.

2 Urejevalec parka je Društvo ZAKONcTEDNA. Prepovedano je spreminjati/posegati v katerikoli objekt v parku.

3 Društvo ZAKONcTEDNA ne odgovarja za telesne poškodbe, poškodbe in/ali krajo koles in/ali kolesarske

opreme, ki bi se zgodile med uporabo kolesarskega parka.

4 Za kolesarje je obvezna uporaba kolesarske čelade. Priporočamo tudi uporabo kolesa s polnim vzmetenjem,

integralne (full face) čelade, rokavic, ščitnikov in druge zaščitne kolesarske opreme.

5 Pred obiskom kolesarskega parka in pred spustom preverite pravilno delovanje svojega kolesa (zavore, kolesa,

amortizerji, vijaki ...) in nastavitve sedeža.

6 Vožnja pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih snovi je strogo prepovedana.

7 Vožnjo prilagodite svojim sposobnostim. Pred spustom se vedno seznanite z objekti na progah, prva vožnja

pa naj bo namenjena spoznavanju prog in ovir na njih.

8 Pred spustom se prepričajte, da je proga prosta.

9 Vzpenjanje po progah in zadrževanje na nepreglednih delih je strogo prepovedano. Za dostop do vrha

uporabljajte označeno peš pot.

10 Upoštevajte oznake in signalizacije na in ob progah ter druge informacije urejevalca.

11 Prepovedana je vožnja v mokrih razmerah in izven označenih poti.

12 V parku je strogo prepovedana vožnja z motornimi vozili in uporaba daljinsko vodenih igrač.

13 Odpadke odlagajte v temu namenjene zabojnike.

14 V primeru nezgode pokličite nujno medicinsko pomoč na 112. O poškodbah na objektih pa obvestite urejevalca

kolesarskega parka Društvo ZAKONcTEDNA na zakonctednovci@gmail.com.

15 Otroci, mlajši od 6 let, se ne smejo voziti po kolesarskem parku. Otroke med 6. in 12. letom starosti mora

spremljati zakoniti zastopnik ali polnoletni skrbnik, ki mora zanje podpisati izjavo o odgovornosti.

16 Otroke, mlajše od 12 let, morajo s pravili uporabe seznaniti starši oziroma polnoletni skrbniki.

PROGE

Proge so različnih težavnostnih stopenj. S težavnostno stopnjo se poveča tudi stopnja tveganja za poškodbe.

Težja proga vključuje visoke skoke in padce, ki zahtevajo dobro obvladovanje kolesa ter znanje in izkušnje

kolesarja. Lažja proga je primerna tudi za začetnike, vendar priporočamo predhodno spoznavanje s kolesom in

vožnjo po lažjih terenih.

VEČ INFORMACIJ

Za več informacij o Bike parku Idrija ter ostalih aktivnostih in vsebinah Društva ZAKONcTEDNA se obrnite na

uradno spletno stran Društva ZAKONcTEDNA zakonctedna.com ali pokličite na 031 585 316 (Miha). Za kakršna

koli vprašanja smo vam na voljo tudi na e-naslovu zakonctednovci@gmail.com.

SLEDITE NAM

Sledite nam tudi na spletnih družbenih omrežjih (Facebook, Instagram in Youtube), kjer ste lahko na tekočem z

aktualnimi vsebinami, pomembnimi obvestili o delovanju kolesarskega parka in drugimi novostmi.

Vsi obiskovalci Bike parka Idrija smo dolžni strogo in dosledno upoštevati zgornja navodila in
pravila vedenja v kolesarskem parku. V primeru kakršnih koli nespoštovanj pravil lahko

urejevalec parka Društvo ZAKONcTEDNA obiskovalcu/-ki prepove nadaljnje zadrževanje v
parku in od obiskovalca/-ke zahteva, da park nemudoma zapusti.


