Regulamin Korzystania
z Placu Manewrowego HigH Szkoła Jazdy
1. Regulamin wprowadza zasady korzystania z Ziemnego Toru Szkoleniowego highcross, zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Borówki 4 / Darzyborska 1a.
2. Zarządcą Toru highcross jest HigH Szkoła Jazdy, tel. 61 670 38 70, www.high.com.pl, bok@high.com.pl
3. Tor przeznaczony jest wyłącznie dla motocykli.
4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na tor dla samochodów terenowych oraz czterokołowców pod rygorem konieczności uiszczenia kary w wysokości 5000
zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
5. Na torze obowiązuje tylko i wyłącznie jeden kierunek jazdy. Jazda w innym kierunku, nawet na krótkich odcinkach, jest bezwzględnie zabroniona.
6. Zabrania się jazdy zagrażającej bezpieczeństwu własnemu i innych użytkowników toru.
7. Zabrania się jazdy pod wpływem alkoholu i innych środków działających podobnie do alkoholu.
8. Korzystający z toru oraz Uczestnicy szkoleń muszą bezwzględnie stosować się do poleceń osoby obsługującej tor i wyznaczonej przez HigH Szkoła Jazdy. Osoby
niepełnoletnie mogą przebywać na terenie toru tylko pod opieką osób dorosłych. Każda osoba biorąca udział w zajęciach lub jazdach musi przed ich rozpoczęciem
wypełnić Oświadczenie, którego druk znajduje się u osoby obsługującej tor.
9. Kategorycznie zabrania się korzystania z toru, infrastruktury i wyposażenia placu manewrowego, bez wniesienia opłaty zgodnej z cennikiem highcross lub uzyskania
uprzedniej zgody wydanej przez Kierownictwo OSK HigH w formie pisemnej lub e-mail. Brak opłaty lub zgody jest traktowany jako nieuprawnione korzystanie
z toru lub placu manewrowego i skutkuje naliczeniem opłaty wynoszącej 350 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z toru lub placu manewrowego i jego
wyposażenia.
10.

Tor i plac manewrowy są objęte monitoringiem video, zaś nagrania są przechowywane przez HigH Szkołę Jazdy.

11. Parkowanie pojazdów na terenie toru lub placu manewrowego może odbywać się tylko za zgodą obsługi toru. W czasie prowadzenia zajęć nauki jazdy na placu
manewrowym parkowanie pojazdów na placu manewrowym jest niedopuszczalne. Zabrania się parkowania pojazdów na miejscach parkingowych zlokalizowanych
przy budynku Drukarni - wyznaczone miejsca parkingowe.
12. Przed przystąpieniem do jazdy na torze Korzystający z toru zobowiązany jest sprawdzić stan nawierzchni toru. Wjazd na trasę jest równoznaczny z przyjęciem
warunków panujących na torze. Korzystający z toru jest zobowiązany dostosować prędkość do warunków na torze i własnych umiejętności.
13. Korzystający z toru zobowiązany jest do zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa, w szczególności do używania kasku ochronnego, ochraniaczy, stroju
i butów właściwych do jazdy motocyklem terenowym.
14. Wjazd na tor jest równoznaczny z oświadczeniem, że Korzystający z toru bierze na siebie ryzyko i przyjmuje wszelką odpowiedzialność za powstałe z jego winy
szkody, a tym samym zrzeka się prawa do wszelkich roszczeń w stosunku do Zarządcy toru lub Właściciela terenu.
15. W miejscach słabo widocznych (np. zeskoki), w razie upadku, należy w miarę możliwości szybko usunąć motocykl i dać wyraźnie znać innym Korzystającym
z toru o zaistniałym niebezpieczeństwie. Korzystający z toru widząc zaistniałe niebezpieczeństwo powinni zaprzestać jazdy i opuścić tor do czasu, aż obsługa toru
nie zezwoli na wjazd.
16.

Wjazd na tor i zjazd z toru jest dozwolony wyłącznie w jednym, wyznaczonym miejscu. Miejsce jest oznaczone tablicą WJAZD / WYJAZD.

17.

Zabrania sie jazdy poza obrysem trasy oraz placu graniczącym z terenem toru.

18.

Zabrania się śmiecenia na terenie toru i terenach przyległych.

19.

Zabrania się palenia tytoniu na terenie toru i terenach przyległych.

20. Wjazd i wyjazd z placu dozwolony jest tylko i wyłącznie bramą wjazdową zlokalizowaną po stronie placu, na której wyznaczony jest plac manewrowy. Druga
brama stanowi własność innego Przedsiębiorstwa i nie stanowi wjazdu na teren placu manewrowego HigH Szkoła Jazdy.
21. Pracownicy i Instruktorzy HigH są upoważnieni do wezwania osoby nieuprawnionej, znajdującej się na terenie toru i placu manewrowego do opuszczenia
terenu poza ogrodzenie.
22.

Rozstrzygnięcie wszelkich sporów dotyczących korzystania z toru i placu manewrowego należy do Zarządcy.

23.

Sprawy wymagające rozstrzygnięcie w drodze sądowej rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla lokalizacji Placu Manewrowego.

24. Ujawnione wykroczenia, w tym wjazd na teren Placu bez zgody oraz ignorowanie znaku B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach) będą zgłaszane do odpowiedniej
placówki Policji.
25.

Wszelkie naruszenia Regulaminu będą skutkować zakazem korzystania z toru.

26. Opłatę za korzystanie toru, zgodnie z obowiązującym cennikiem, należy uiścić przed rozpoczęciem korzystania. Szczegółowe informacje znajdują się w cenniku
usług highcross.
27.

Godziny korzystania z toru należy ustalać z BOK HigH lub wskazanym opiekunem toru. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.highcross.pl

28.

Zarządca toru zastrzega możliwość zamknięcia obiektu bez podawania przyczyny.

29.

Przebywanie na terenie obiektu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

30.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 lutego 2017 roku.

