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VJE, DOLGA VAS

www.mtbtrailcenterkocevje.com

Uporaba MTB trail centra Kočevje je na lastno odgovornost. Upravitelj centra, Javni zavod
za turizem in kulturo Kočevje in lastniki zemljišč ne odgovarjajo za morebitne poškodbe
uporabnikov ali škode na njihovi opremi.
Uporaba MTB trail centra Kočevje brez podpisanega soglasja k navedenim pravilom in pogojem
uporabe ni dovoljena.
Zavedam se, da se vozim v naravnem okolju, kjer zaradi nepravilnosti ali neprilagojene hitrosti
ali izbiranju prezahtevna poti lahko padem.
Vožnja po poteh je strogo prepovedana uporabnikom pod vplivom alkohola ali drugih
nedovoljenih substanc.
Osebe, mlajše od 14 let lahko center uporabljajo le ob podpisanem soglasju s strani njihovih
staršev ali zakonitih skrbnikov in ob njihovi navzočnosti.
Za varnost mladoletnih oseb so odgovorni njihovi starši ali zakoniti skrbniki.
Na vseh progah je obvezna uporaba zaščitne čelade.
Priporočljiva je uporaba ostale osebne zaščitne opreme.
Uporabljajte progi primerno gorsko kolo, ki mora biti tehnično brezhibno.
Prvo vožnjo po progi namenite spoznavanju le-te in ovir na njej.
Če vam prve ovire na poti predstavljajo problem, ne nadaljujte z vožnjo.
Težavnost poti si izberite glede na svojo usposobljenost. Ne precenjujte svojih sposobnosti.
Hitrost vožnje prilagodite karakteristikam proge in razmeram na njej, še posebej v primeru
slabega vremena.
Ne ogrožajte drugih uporabnikov. Bodite pozorni na manj vešče kolesarje.
Prepovedano je ustavljanje na delih prog, kjer niste vidni ostalim uporabnikom proge, ki jo
uporabljate.
Po progah centra je strogo prepovedana vožnja z vozili na motorni pogon.
Vožnja izven označenih poti je prepovedana.
Vzpenjanje po progi, ki je namenjena spuščanju je prepovedano.
Za vzpenjanje uporabite pot za vzpenjanje ali shuttle bus, organiziran s strani upravljalca.
Pri prevozu koles ali opreme upravljalec ne odgovarja za morebitne nastale poškodbe.
Neupoštevanje zgoraj navedenih pravil se kaznuje s prepovedjo uporabe trail centra.
Bodite obzirni do ostalih uporabnikov centra in jim pomagajte, če so v težavah.
Smeti odlagajte na za to namenjena mesta in ne v naravo!
Pojavne oblike logotipa - slogan

Za klic v sili pokličite 112.
S podpisom jamčim, da sem podrobno prebral in se seznanil z zgoraj navedenimi pravili uporabe MTB trail centra Kočevje
in opozorili upravljalca. Strinjam se, da bom trail center uporabljal v skladu z njimi na lastno odgovornost in izjavljam, da v
primeru telesnih poškodb ali škode na opremi, ne bom prenašal odgovornosti ali naslavljal zahtevke za poravnave škod na
upravljalca centra, Občino Kočevje ali na preostale lastnike parcel, po katerih potekajo proge MTB trail centra Kočevje.

Kočevje, ________			
Številka osebnega dokumenta: ________

Skrivnostni gozd
Slovenije

The Secret Forest
of Slovenia

Podpis uporabnika:

Skrivnostni gozd Slovenije

