AKTÍV PARK HÁZIRENDJE - GYERMEKMOTOROZÁS
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 motorozás szabályairól és feltételeiről szóló tájékoztatónkat! A szabályok
betartása alapvetően fontos minden résztvevő számára, feltételeink pedig szintén a biztonságot
szolgálják. Kérjük, együttműködésüket munkatársainkkal!
Mivel a motorozás kockázatos sport, akár veszélyes is lehet. A vendég szabad akaratából választja ki a
számára szimpatikus pályát, ahol gyermeke 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 gyermekmotorozás szolgáltatásait, belépőjegy megvásárlása ellenében lehet igénybe venni,
amelyek megváltása a játszóházi recepciós pultnál lehetséges.
• Kérjük a szülőket/gondviselőket, hogy motorozás előtt ismertesse a Házirendet a gyermekkel!
• Minden résztvevőnek a helyszínen felelősségvállalási nyilatkozatot kell aláírni.
• A motorozás csak az edző engedélyével történhet, ő jogosult eldönteni, hogy a gyermek alkalmas-e a
motor vezetésére. Esetleges nemleges döntése, nem kérdőjelezhető meg mindenki biztonsága
érdekében!
• A motoros oktatást megelőzően az edző adja ki a gyermek részére a sisakokat és az egyéb
védőfelszereléseket, valamint ismerteti az edzés és a pálya használatának szabályait amely minden
gyermekmotoros és szülő/gondviselő részére kötelező érvényű!
• A szabályok esetleges nem betartása, mások veszélyeztetése vagy bármilyen, a Házirendet megszegő
nem elfogadott magatartás azonnali és végleges kitiltást vonhat maga után a motoros pályáról 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 motorozáshoz használt, a park tulajdonába tartozó eszközök, tárgyak a park területéről nem
vihetők el!
• Gyerekmotorozás feltételei: 5. betöltött életév, min. 120 cm magasság és fontos, hogy a gyermek
biztonságosan és önállóan tudjon kerékpározni kétkerekű biciklin. Követelmény, hogy a gyermek lába
leérjen a motorról és a kezelőszerveket (fék) elérje!
• A gyermeknek minden esetben zárt cipőben és hosszú ruházatban (nadrág és felső) kell
lennie! (szandál, papucs, rövidnadrág, stb. nem megfelelő).
• A motorok használata biztonsági okokból súlykorláthoz kötött: Max. 60 kg.
• 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 az edző a felelős. Amennyiben ő
úgy ítéli meg, hogy egy gyermek a motorozás közben saját magára vagy csapattársaira nézve veszélyes
magatartást tanúsít kiállíthatják a pályáról.
• Betegen vagy nyugtató hatású gyógyszer befolyásoltsága alatti állapotban a motorozás nem
megengedett.
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• A motorokat egy kézzel vezetni balesetveszélyes és tilos!
• A motorospálya területére semmilyen ételt-ital nem hozható be, kérjük azokat a bisztróban
fogyasszák el.
• A park és a gokartpálya területére állatot behozni tilos!
• A gyermekek első néhány alkalommal elektromos motorral gyakorolnak, utána benzines motoron
tanulnak tovább.
• A motorok sebessége korlátozva van a gyermekek biztonsága érdekében.
• Az edzések ideje alatt, főleg az első néhány alkalommal, az edző a gyermekek mellett van
közvetlenül, biztonsági okokból.
• A motorozás alapjait elméletben és gyakorlatban is ismerteti az edző a gyermekkel
• Gyakorlatban, egy direkt erre a célra kialakított biztonságos tanuló pályán motoroznak a gyerekek
ahol különféle, fokozatosan felépített gyakorlatok és feladatok során sajátítják el a motorozást.
Egyéb információ: Az Aktív Park csapata 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!
Köszönjük együttműködésüket a házirend betartásában!
Kellemes időtöltést kívánunk!

Cím
1173 Budapest, Pesti út 474.
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