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 AKTÍV PARK HÁZIRENDJE – GOKARTPÁLYA 
 

A Házirend célja, hogy minden vendégünk a parkban töltött időt biztonságosan, zavartalanul és örömmel töltse 

el, a Házirend betartása mellett. Kérjük, hogy a biztonságos szórakozás érdekében figyelmesen olvassa el a 

gokartozás szabályairól és feltételeiről szóló tájékoztatónkat! A szabályok betartása alapvetően fontos minden 

résztvevő számára, feltételeink pedig szintén a biztonságot szolgálják. Kérjük, együttműködésüket 

munkatársainkkal! 

Mivel a gokartozás kockázatos sport mely magas rizikófaktorral jár, akár veszélyes is lehet. A vendég szabad akaratából 
választja ki a számára szimpatikus gokart pályát, ahol saját felelősségére versenyez, az adott pálya szabályainak és 
előírásainak betartása mellett! 
 

• A Házirend betartása a belépőjegy megvásárlásával minden kedves vendégünk számára kötelező! A Házirend célja, 

hogy minden vendégünk a parkban töltött időt biztonságosan, zavartalanul és örömmel töltse el, a Házirend 

betartása mellett. 

• Az gokartozás szolgáltatásait, belépőjegy megvásárlása ellenében lehet igénybe venni, amelyek megváltása a 

játszóházi recepciós pultnál lehetséges. 

• Minden résztvevőnek a helyszínen felelősségvállalási nyilatkozatot kell aláírni. 

• A gokartozás csak a pályabíró engedélyével történhet, ő jogosult eldönteni, hogy a vendég alkamas-e a gokart 

vezetésére, illetve a gyermek utazhat-e szülő/gondviselő mellett a kétüléses gokartban. Esetleges nemleges döntése, 

nem kérdőjelezhető meg mindenki biztonsága érdekében! 

• A gokartozást megelőzően a pályabíró adja ki a vendégek részére a sisakokat és ismerteti a gokartpálya használatának 

szabályait amely minden gokartozó részére kötelező érvényű! 

• A szabályok esetleges nem betartása, mások veszélyeztetése vagy bármilyen, a Házirendet megszegő nem elfogadott 

magatartás vagy annak durva megsértése az elkövető azonnali és végleges kitiltását vonja maga után a 

gokartpályáról és a park területéről is! 

• Minden szándékos károkozás anyagi kártérítéssel jár! 

• Kiabálás, káromkodás, más vendégek vagy a park dolgozóinak sértegetése, tárgyak szándékos dobálása és mások 

testi épségének veszélyeztetése tilos és azonnali kitiltást von maga után! 

• A gokartozáshoz használt, a park tulajdonát képező eszközök, tárgyak a park területéről nem vihetők el!  

• Együléses gokart használatának feltétele: 14. betöltött életév és min. 150 cm magasság. 

• Kétüléses gokart használatának feltétele: a vezető esetében 18. betöltött életév, az utas minimum 5 éves legyen. 

• A gokartok használata biztonsági okokból súlykorláthoz kötött: Max.120 kg. 

• Gokartozás csak zárt cipőben engedélyezett! 

• 1 futam 8 perces 

• Első alkalommal 18 éves kor alatt kötelező a szülő vagy gondviselő személyes jelenléte a felelősségvállalási 

nyilatkozat aláírása miatt. Más felnőtt, vagy nagykorú aláírását nem fogadjuk el!  

• A pálya rendeltetésszerű használatáért, a szabályok betartásáért a pályabírók a felelősek. Amennyiben ők úgy ítélik 

meg, hogy egy vendég saját magára, csapattársaira vagy más vendégek számára veszélyes magatartást tanúsít vagy 

balesetveszélyes manővert hajt végre, kiállíthatják a futamból. 

• Bódult, ittas állapotban vagy bármilyen szer, erős nyugtató befolyásoltsága alatti állapotban a gokartozás nem 

megengedett. 

• Állapotos nők saját felelősségükre sem gokartozhatnak.  

• A gokartokat egy kézzel vezetni balesetveszélyes és tilos! 

• Gokartpálya területére semmilyen ételt-ital nem hozható be, kérjük azokat a bisztróban fogyasszák el. 

• A park és a gokartpálya területére állatot behozni tilos! 
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• A gokartpálya közelében és a park egész területén nyílt láng használata és a dohányzás tilos! Dohányzás csak az erre 

kijelölt helyen lehetséges. 

• Hegyes, éles, szúrós tárgyakat a park területére és a gokartpályához behozni tilos! 

 

 

Pálya használata: 

• A pályán bukósisak viselése kötelező! A bukósisakokat a recepció melletti polcról adja a pályabíró. 

• A gokartba való be-, illetve kiszállás során a forró motoralkatrészekhez hozzáérni nem szabad, mert égési 

sérüléseket okozhat!  

• A gokartokban testhez álló ruhát kell viselni! Sálat, nyakkendőt a gokartokban viselni tilos! Hosszú hajat megfelelően 

rögzíteni kell becsípődés ellen, össze kell fogni vagy pólóba be kell tűrni!  

• Szemüveget a résztvevő saját felelősségére viselheti!  

• A pálya területén az alkoholfogyasztás és a dohányzás szigorúan tilos! 

Szabályok és magatartás a pályán 

• A boxutcába csak hívásra, jeggyel már rendelkező pilóták léphetnek. 

• Versenyzőtársak lökdösése, menetiránnyal szembe való haladás és szándékos ütközés szigorúan TILOS! 
Azonnali kizárást von maga után! 

• Baleset észrevételekor lassítson, jobb kéz feltartásával jelezze társainak a vészhelyzetet! 

• Amennyiben a követő jármű tartósan gyorsabb egy egyenes szakaszon, a résztvevőnek lehetővé kell tenni a 
másik számára az előzést, lehetőleg úgy, hogy a pálya másik szélén halad és így enged utat a másik oldalon. 
A kanyarokat, valamint azok bemeneti és kimeneti területeit a résztvevők korlátozás nélkül használhatják a 
pálya határain belül. 

• Ha a pályán falnak ütközik, vagy gokart megáll, kiszállni, önállóan megpróbálni beindítani vagy visszatolni a 
pályára baleset veszélyes és szigorúan TILOS! A gokartban ülve kell megvárni a közreműködőket, és követni 
a további utasításaikat. 

• Leintés után közepes tempóban tegyen meg egy levezetőkört a box bejáratáig. 

• A boxba érkezve csak akkor szálljon ki a gokartból, ha márminden versenyzőtársa megérkezett és megállt 
mögötte. 

• A bukósisakot csak kiszállás után ajánlott levenni. 

• A közreműködők utasításainak, illetve a zászlójelzések figyelmen kívül hagyása, gondatlan, fegyelmezetlen 
viselkedés kizárást von maga után! 

 

Zászlójelzések: 

• A menet a közreműködők utasításai szerint indul, és kockás zászló lengetésével fejeződik be. 

• A leintés utáni körben a boxutcába terelés sárga zászló lengetésével történik. 

• Zöld zászló: a pálya tiszta, ki lehet hajtani a boxutcából. 

• Sárga zászló: VESZÉLY! A pályán akadály van. Lassítani kell, előzni tilos, fel kell készülni az irányváltoztatásra, esetleg 

megállásra. 

• Kék zászló: Annak a résztvevőnek, akinek a zászlót lengetik, el kell engednie a mögötte 

• gyorsabban haladót. 

• Piros zászló: FUTAM MEGSZAKÍTVA! A futamot azonnali hatállyal megszakítják, mindenkinek lassan és körültekintően 

kell kigurulnia a boxutcába. 

• Fekete zászló: Résztvevőt veszélyes magatartás miatt kizárják, azonnal ki kell állnia a boxutcába. 

• Kockás zászló: Futam vége. Egy LASSÚ levezető kör után ki kell állni a boxutcába. 

 

Gyerekekre vonatkozó szabályok és a gokartozás rájuk vonatkozó feltételei: 

Az Aktív Parkban 1 db van tandem (kétüléses) gokart van, melyet használni csak a futamok szünetében lehet a pályabíró 
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engedélyével és az ő felügyelete alatt! A tandemgokartban a gyermek a szülő/kísérő melletti ülésben ülhet csak, a 

gyermeket ölbe venni tilos! 

• A gokartokat egy kézzel vezetni balesetveszélyes és tilos! 

• Gokartozás csak zárt cipőben engedélyezett mind a sofőr mind a mellette ülő gyermek számára! 

Zártkörű pályabérlésre vonatkozó szabályok: 

• A zártkörű gokart pályabérlések időpontja az előzetes foglalások alapján fix, az adott napon ettől eltérni nem tudunk. 

• A zártkörű bérlés ideje nem tolódik ki abban az esetben, amennyiben a csapat késik, nem kerül időbe be a pályára. 

• Amennyiben a zártkörű bérlés ideje alatt a pályát megrongálják a javítási idő beletartozik a bérlési időbe. 

• Zártkörű pályabérlés esetén a kijelölt időpont előtt fél órával meg kell érkezni a regisztráció gyors lebonyolítása 

érdekében. 

• A technikai sport sajátosságai miatt a pálya üzemeltetője felfüggesztheti a pálya használatát, amennyiben a 

gokartokat, vagy a pályát balesetveszélyesnek ítéli meg. Ebben az esetben a bérlés időpontja eltolódhat. 

• Bódult, ittas állapotban gokartozni tilos! 

• Állapotos nők saját felelősségükre sem gokartozhatnak. 

• Csak abban az esetben tudjuk garantálni a leírt gokart programot, ha minden 18. életévét betöltött résztvevő min. 

150 cm magas. 

• Hűvösebb időben pályánkon mellény, vékonyabb kabát, illetve kesztyű viselése ajánlott.  

Egyéb információ: Az Aktív Park élménypark arra törekszik, hogy magas színvonalú, minőségi szolgáltatást nyújtson 

minden kedves vendége számára. A belépőjegyek megváltásával minden látogatónk hozzájárul ahhoz, hogy az 

esetlegesen róla készülő képeket vagy egyéb felvételeket az Aktív Park, külön értesítés nélkül saját promóciós célra 

felhasználja. Ha ez ellen kifogása van kérjük jelezze a jegy megvásárlásakor a recepciós pultnál. Köszönjük! 

A változtatás jogát mindig, minden körülmények között fenntartjuk! Megértésüket köszönjük! 
 

Köszönjük együttműködésüket a házirend betartásában! 
Kellemes időtöltést kívánunk! 


