REGULAMIN SULIWOODS

Trasy rowerowe Suliwoods prowadzone i administrowane są przez Stowarzyszenie Rozwoju
Masywu Ślęży z siedzibą w Sulistrowiczkach, ul. Parkowa 3
I. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU
1. Regulamin Tras rowerowych Suliwoods, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb
korzystania z obiektu i jego urządzeń oraz terenu, na którym są one zlokalizowane, tj. na
drogach dojazdowych do startu „Ścieżki Kross” oraz na całym terenie na którym
zlokalizowana jest „Ścieżka Kross”, w tym również teren siedziby Stowarzyszenia Rozwoju
Masywu Ślęży.
2. W skład Tras rowerowych Suliwoods, zwanego dalej Suliwoods wchodzą trasy:
●

ŚCIEŻKA KROSS – pokazowa trasa typu singletrack wraz z drogami dojazdowymi

3. Wszystkie osoby korzystające z Suliwoods zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym
Regulaminem oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień.
4. Suliwoods jest dostępny nieodpłatnie
5. Osoby przebywające na terenie Suliwoods naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje,
stwarzające zagrożenie dla innych osób korzystających z Suliwoods, a także osoby nie stosujące się
do postanowień niniejszego Regulaminu mogą być usunięte z terenu Suliwoods, niezależnie od
ewentualnej odpowiedzialności z innego tytułu.
6. Na obszarze Suliwoods obowiązuje bezwzględny
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

zakaz:

wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających,
wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków
odurzających,
wprowadzania psów i innych zwierząt,
jazdy bez ochraniaczy i kasku,
jazdy na niesprawnym rowerze,
jazdy na rowerze, który nie jest przeznaczony do jazdy w górach,
modyfikacji i przebudowy elementów Suliwoods,
niszczenia konstrukcji wchodzących w skład infrastruktury Suliwoods,
niszczenia przyrody naturalnej,
śmiecenia,
używania niecenzuralnych słów,
wchodzenie i podprowadzania roweru wzdłuż trasy w kierunku przeciwnym do
kierunku jazdy,
jazdy poza wyznaczoną trasą lub jazdy „pod prąd”

7. Stowarzyszenie Rozwoju Masywu Ślęży zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania
wszelkich nagrań, wywiadów, zdjęć z udziałem użytkowników Suliwoods oraz opublikowania wyników
zawodów w środkach masowego przekazu. Nie będzie to naruszenie postanowień ustawy o ochronie
danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. 133 poz. 883).
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II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Specyfika uprawiania sportów rowerowych wymaga ostrożności, predyspozycji fizycznych i
odpowiednich umiejętności. Nieuniknione upadki mogą nieść trudne do przewidzenia
konsekwencje zdrowotne. Każdy kto świadomie podejmuje decyzję o korzystaniu z tras
rowerowych na terenie Tras rowerowych Suliwoods czyni to na własne ryzyko i
odpowiedzialność!
2. Użytkować trasy może każdy kto posiada sprawny rower (koniecznie posiadający 2 sprawne
hamulce i minimum przedni amortyzator) przeznaczony do jazdy w górach, posiada kask i wszelkie
niezbędne ochraniacze.
Ze względów bezpieczeństwa odradza się jazdy na rowerach zakupionych w marketach.
3. Zabrania się korzystania z tras na innym pojeździe niż rower. Zabrania się: chodzenia oraz
biegania po trasach, podjeżdżania trasami w górę, podprowadzania roweru po trasie, modyfikacji i
przebudowy infrastruktury Tras rowerowych Suliwoods, niszczenia elementów infrastruktury
Suliwoods.
4. Korzystanie z Suliwoods przez osoby poniżej 18-tego roku życia odbywa się tylko i wyłącznie za
zgodą Rodziców lub Opiekunów Prawnych. Rodzice/opiekunowie prawni odpowiedzialni są za
bezpieczeństwo swoich dzieci lub dzieci pozostających pod ich opieką. Rodzic lub opiekun prawny
zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do wypełnienia
Ankiety/Oświadczenia stanowiącej o bezpieczeństwie osoby niepełnoletniej pozostającej pod jego
opieką.
5. Osoby korzystające z Suliwoods zobowiązane są do używania kasków rowerowych. Poza kaskiem
Administratorzy Suliwoods zalecają korzystanie z długich rękawiczek, ochraniaczy łokci, kolan,
kręgosłupa (żółw), pełnej zbroi, kołnierza ochraniającego odcinek szyjny kręgosłupa i wszelkich
innych dostępnych zabezpieczeń.
6. Korzystający z tras rowerowych powinien zachowywać się w sposób niestwarzający zagrożenia dla
osób trzecich.
7. W trakcie jazdy obowiązuje zakaz zatrzymywania się, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
8. Przed rozpoczęciem jazdy na danej trasie należy zapoznać się z jej przebiegiem poprzez
obejrzenie jej na mapie i w terenie. Oglądając daną trasę w terenie należy bezwzględnie zachować
ostrożność i nie zakłócać użytkowania trasy osobom, które po niej jeżdżą.
9. Przed rozpoczęciem jazdy w godzinach porannych należy jechać trasą nadzwyczaj ostrożnie, gdyż
po nocy mogą się na niej znajdować niebezpieczne gałęzie zrzucone przez wiatr. Gdy napotkasz
niebezpieczeństwo tego typu usuń je z trasy i powiadom o tym fakcie Stowarzyszenie Rozwoju
Masywu Ślęży.
Gdy zauważysz niebezpieczne uszkodzenia którejkolwiek z przeszkód znajdujących się na trasie
bezzwłocznie zgłoś usterkę obsłudze, tak aby mogła ona zostać naprawiona jak najszybciej.
10. Należy zachować bezpieczną odległość od rowerzysty jadącego z przodu.
11. Prędkość jazdy należy dostosować do stopnia trudności odcinka trasy, swoich umiejętności i
liczby osób na trasie.
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12. Pierwszeństwo na skrzyżowaniach tras ma zawsze użytkownik nadjeżdżający z prawej strony z
wyjątkiem przypadków, w którym znak ustąp pierwszeństwa stanowi inaczej.
Podczas trwania zawodów bezwzględne pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach tras ma
zawodnik startujący w zawodach, jadący trasą wytyczoną do zawodów. Użytkownik dojeżdżając do
skrzyżowania tras powinien zwolnić i upewnić się czy z prawej strony nie nadjeżdża inny użytkownik
Suliwoods.
13. W razie wypadku, każdy z użytkowników znajdujący się w pobliżu winien służyć pomocą
poszkodowanemu.
III. OZNAKOWANIE TRAS
Elementy tras są oznaczone symbolami bezpieczeństwa „Uwaga niebezpieczeństwo!” – w tych
miejscach należy zwrócić bezwzględnie uwagę na bezpieczeństwo swoje i innych.
IV. ODPŁATNOŚĆ
1. Suliwoods jest dostępny nieodpłatnie
V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu
Stowarzyszenie Rozwoju Masywu Ślęży, ani osoby z nim powiązane i współpracujące nie ponoszą
żadnej odpowiedzialności.
2. Stowarzyszenie Rozwoju Masywu Ślęży, ani osoby z nim powiązane i współpracujące nie ponoszą
odpowiedzialności, względem użytkowników, za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkowników
w trakcie użytkowania trasy, w tym za zdarzenia, zderzenia i kolizje na terenie Suliwoods.
3. Stowarzyszenie Rozwoju Masywu Ślęży, ani osoby z nim powiązane i współpracujące nie ponoszą
żadnej odpowiedzialności względem użytkowników Suliwoods za rzeczy zagubione, skradzione czy
zniszczone na terenie Suliwoods.
Osoby użytkują obiekt na własną odpowiedzialność!
4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania postanowień Regulaminu Suliwoods jak i poleceń
służb porządkowych oraz zachowywać się zgodnie z zasadami współżycia społecznego z
zachowaniem wysokich standardów kultury osobistej oraz z zachowaniem zasady fair play.
5. Użytkownicy Tras rowerowych Suliwoods zrzekają się prawa do dochodzenia odszkodowań czy
innych roszczeń w stosunku do agencji Stowarzyszenie Rozwoju Masywu Ślęży, oraz osób z nim
powiązanych i współpracujących za doznane szkody podczas użytkowania Suliwoods.
Tym samym Stowarzyszenie Rozwoju Masywu Ślęży, ani osoby z nim powiązane i współpracujące,
nie ponoszą odpowiedzialności względem użytkowników Suliwoods za szkody osobowe, rzeczowe i
majątkowe, które wystąpią podczas korzystania z Suliwoods.
6. Korzystanie z tras Suliwoods poza ich wyznaczonymi granicami oraz poza określonymi godzinami
jest zabronione i odbywa się na ryzyko korzystającego. Stowarzyszenie Rozwoju Masywu Ślęży nie
ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
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7. Korzystający z Tras rowerowych Suliwoods ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia
bądź uszkodzenie elementów Tras rowerowych Suliwoods.
8. Wejście na obszar Suliwoods oznacza akceptację zapisów zawartych w niniejszym
Regulaminie!
9. Nieznajomość niniejszego Regulaminu, w związku z powszechnym dostępem do niego, nie może
być uznana jako powód do wnoszenia przez użytkowników Suliwoods jakichkolwiek roszczeń w
stosunku do Stowarzyszenia Rozwoju Masywu Ślęży oraz w stosunku do osób współpracujących i
powiązanych z tym Stowarzyszeniem.
10. Podczas imprez organizowanych na terenie Suliwoods obowiązują zasady niniejszego
Regulaminu oraz zasady Regulaminu organizatora imprezy.
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują decyzje administratorów
Suliwoods.
12. Administratorzy mają prawo odmówić dopuszczenia do korzystania z Tras rowerowych Suliwoods
bez podania przyczyny.

Pamiętaj, aby dostosować prędkość do umiejętności. Rowerowe sporty
grawitacyjne zaliczają się do sportów niebezpiecznych, pamiętaj korzystaj z
tras rozważnie tak aby nikomu nie stała się krzywda!

Stowarzyszenie Rozwoju Masywu Ślęży
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