Részvételi szabályzat, szülői nyilatkozat tereptáborhoz
A quad (4 kerekű motor), segway (önegyensúlyozó 2 kerekű elektromos jármű), terepkerékpár fokozottan
veszélyes eszközök. Fontos, hogy csak jó fizikai és mentális állapotban lévő személy vezetheti. Semmilyen
drog, alkohol, vagy gyógyszer hatása alatt nem vezethető a quad, a segway és a terepkerékpár.
A túra vagy a kijelölt pályán való quadozás, segwayezés, terepkerékpározás előtt rövid oktatáson vesz részt
minden gyermek. Kérjük, hogy a jelen részvételi szabályzatot mindenki gyermeke érdekében figyelmesen
olvassa el, és írja alá! Ezzel vállalja, hogy gyermeke részt vesz a szükséges oktatáson és elfogadja a részvételi
feltételeket. A táborban az oktatást követően a gyermekek beöltöznek a szükséges védőfelszerelésekbe,
majd egy rövid ismerkedés és gyakorlás következik a terepjárművekkel. /naponta más-más járművel
ismerkedhetnek meg a gyerekek./
A résztvevő gyermek vállalja, hogy mindig pontosan követi a műszaki személyzet utasításait. A személyzet
mindent megtesz a biztonságos quadozásért, segwayezésért, terepkerékpározásért, de a foglalkozások alatt
mindenki a saját testi épségéért felel. A betanítást követően a jármű teljes mértékben a résztvevő gyermek
irányítása és felelőssége alá tartozik, ezért ha a résztvevő hibájából bármilyen baleset vagy kár keletkezik,
akkor azért teljes egészében felelős és a kár megtérítésére a szülő kötelezhető. A vállalkozó – X-Treme Quad
Tours – és a Törökbálint Sportközpont – főszervező - semmilyen formában nem vonható felelősségre! A
résztvevő gyermek, ha a betanítást követően nem érzi magát alkalmasnak a jármű kezelésére, ezt tudatja a
betanítást végző személlyel. Amennyiben a résztvevő a túra alatt nem követi a személyzet utasításait vagy
veszélyezteti saját maga, mások vagy a járművek épségét, akkor a tereptáborban való további részvételből
kizárható a részvételi díj visszafizetése nélkül, más táborba átsorolható.
Ajánlott öltözék:
• Hosszú szárú nadrág.
• Hosszú ujjú felső ruházat (időjárásnak megfelelően).
• Magas szárú, zárt cipő, ami védi a bokát.
• Sisakot ingyenesen biztosítunk.
• Térd- és könyökvédőt ingyenesen biztosítunk. (csak Segway és terepkerékpár)
• Kesztyű, páncél előzetes egyeztetés után, térítés ellenében igényelhető.
Balesetvédelmi és vezetési szabályok a quad, Segway és terepkerékpár használatához:
• Kanyarodásnál mindig a kanyarodás irányába kell dőlni.
• A járművezető a súlypontját mindig a quad legmagasabb pontján levő kereke felé kell helyezze. (csak
quad)
• Súlypontáthelyezéssel tudjuk a járművet gyorsítani, lassítani, a kormányoszlop oldalra mozdításával
pedig fordítani. (csak Segway)
• Lejtőkön lefelé csak lassan szabad haladni, mindkét fék használatának segítségével. (csak quad és
terepkerékpár)
• Lejtőkön lefelé csak lassan szabad haladni, a súlypontot hátrafelé mozdítva lehet fékezni. (csak
Segway)
• Haladás közben a gázt folyamatosan kell nyomni, nem "pumpálni". (csak quad)
• Indulás után a súlypontot előbbre helyezve, nem billegve tudunk egyenletes tempót biztosítani.
(csak Segway)
• Csoportos túra esetén legalább 6-10 méter követési távolságot kell tartani, lassú haladásnál is.
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Beláthatatlan kanyarokat és bukkanókat csak nagyon lassan szabad megközelíteni.
A túra útvonalon más járművek és gyalogosok is közlekedhetnek, ezért beláthatatlan útszakaszon
fokozott figyelemmel közlekedjünk.
Emelkedőkön és lejtőkön csak akkor lehet átmenni, ha az előtte haladó jármű átkelt az akadályon, és
biztonságos távolságba került.
Az emelkedők tetejére érve meg kell állni és megbizonyosodni, hogy szabad az út lefelé.
Az előzőekben meghatározott védőfelszerelés szabályos viselése kötelező!
Nagyobb tereptárgyak, kövek, fatuskók kikerülése kötelező!
Csak a túravezető nyomvonalán történő haladás engedélyezett, erről letérni balesetveszélyes és
tilos!
A túravezető által meghatározott haladási sorrendet megbontani menet közben előzni
balesetveszélyes és tilos!

Általános tudnivalók pályán kívüli táborban való részvételről:
Kérjük, hogy minden reggel a táborba gyermekük időben érkezzen, mert nincs módunkban a későn
érkezőket megvárni, a megadott reggeli időpont buszinduláshoz kötött!
A tábor alatt az öltözék poros lesz, és időjárástól függően sáros és vizes is lehet, ezért mindenképpen
szükséges váltóruha biztosítása a gyermekek számára. Az átöltözésre és a ruhák tárolására van lehetőség.
A résztvevő gyermeknek javasolt a választott hétre extrém sportokhoz alkalmas balesetbiztosítást kötni!
Kiskorúak esetében aláírandó:
A fentieket tudomásul veszem, valós voltát igazolom, hozzájárulok, hogy gyermekem a tereptáborban részt
vegyen.
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Jelen nyilatkozatot a jelentkezési lappal együtt kell leadni, ezen nyilatkozat hiányában a gyermek nem
jelentkezhet/vehet részt a tereptáborban.

