
Regulamin BikeParku Wierchomla 

 

BikePark Wierchomla zlokalizowany Wierchomli Małej, na terenie Stacji Narciarskiej Dwie Doliny 

Muszyna-Wierchomla, zwanej dalej Organizatorem. 

 

I. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU 

1. Regulamin BikeParku Wierchomla, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb 

korzystania z obiektu i jego  urządzeń oraz terenu, na którym są one zlokalizowane. 

2. W skład BikeParku Wierchomla wchodzą trasy, które przeznaczone są dla rowerzystów o 

różnym stopniu  doświadczenia i umiejętnościach. 

3. Wszystkie osoby korzystające z BikeParku Wierchomla zobowiązane są do zapoznania się z 

niniejszym Regulaminem  oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień. 

4. Osoby przebywające na terenie BikeParku Wierchomla naruszające porządek publiczny, dobre 

obyczaje, stwarzające zagrożenie dla innych osób korzystających z BikeParku, a także osoby nie 

stosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu mogą być usunięte z jego terenu 

niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności z innego tytułu. 

5. Na terenie BikeParku Wierchomla obwiązuje bezwzględny zakaz: 

a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających, 

b) wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków 

odurzających, 

c) wprowadzania psów i innych zwierząt, 

d) jazdy bez ochraniaczy i kasku, 

e) jazdy na niesprawnym rowerze. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku osób 

korzystających z BikeParku Wierchomla pochodzących z wszelkich nagrań, wywiadów, zdjęć, 

oraz publikowania wyników zawodów w środkach masowego przekazu. Nie będzie to 

naruszenie postanowień ustawy o  ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 

133 poz. 883). 

7. Organizator ma prawo odmówić danemu użytkownikowi dopuszczenia do korzystania z Bike 

Parku Wierchomla bez podania przyczyny. 

 

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 BikeParku w Wierchomli czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

2. Trasy zjazdowe może użytkować każdy, kto posiada sprawny rower przeznaczony do celów dla 

których zostały przygotowane; posiada kask, ochraniacze i rękawiczki. 

3. Zabrania się korzystania z tras na innym pojeździe niż rower. 

4. Korzystanie z BikeParku Wierchomla przez osoby poniżej 18-tego roku życia odbywa się za 

zgodą i pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzice/opiekunowie 

odpowiedzialni są za bezpieczeństwo swoich dzieci lub  dzieci pozostających pod ich opieką. 

5. Korzystający z tras rowerowych powinien zachowywać się w sposób niestwarzający zagrożenia 

dla osób trzecich. 



6. Przed rozpoczęciem jazdy na danej trasie należy zapoznać się z jej przebiegiem poprzez jej 

obejrzenie. Oglądając daną trasę w terenie należy bezwzględnie zachować ostrożność i nie 

zakłócać użytkowania trasy przez osoby, które po niej jeżdżą. 

7. Na terenie BikeParku Wierchomla obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy poza wyznaczonymi 

trasami.  

8. Należy zachować bezpieczną odległość od rowerzysty jadącego z przodu. 

9. Prędkość jazdy należy dostosować do stopnia trudności odcinka trasy, swoich umiejętności i 

liczby osób na  trasie. 

10. W razie wypadku, każdy z korzystających znajdujący się w pobliżu winien służyć pomocą 

poszkodowanemu. 

 

III. ODPŁATNOŚĆ 

Korzystanie z BikeParku Wierchomla  jest bezpłatne. 

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

1. Organizator jest odpowiedzialna za stan techniczny i przygotowanie poszczególnych tras w 

godzinach ich działania. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wynikające z 

nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, względem użytkowników za jakiekolwiek szkody 

poniesione w trakcie użytkowania tras zjazdowych w tym za zderzenia i kolizje na trasach. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, skradzione czy zniszczone 

podczas jazdy na terenie BikeParku Wierchomla. Osoby użytkują obiekt na własną 

odpowiedzialność. 

5. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania warunków niniejszego regulaminu i poleceń 

służb porządkowych oraz zachowywać się zgodnie z zasadami współżycia społecznego, z 

zachowaniem wysokich standardów kultury osobistej z zachowaniem zasady fair play. 

6. Uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia odszkodowań czy innych roszczeń w stosunku 

do Organizatora za doznane szkody podczas użytkowania tras. 

7. Korzystanie z tras poza wyznaczonymi do tego godzinami odbywa się na ryzyko korzystającego 

i organizator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. 

8. Korzystający z BikeParku Wierchomla ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia 

bądź uszkodzenie jego elementów. 

9. Wejście na teren BikeParku oznacza akceptację zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie. 

10. Nieznajomość niniejszego regulaminu, w związku z powszechnym dostępem do niego, nie 

może być uznana  jako powód do jakichkolwiek roszczeń. 

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują decyzje Organizatora 

BikeParku. 

 

 

Wierchomla Mała, maj 2016 r.  


