
 

RÉSZVÉTELI  SZABÁLYZAT 
 

 

  A POLARIS RZR 900 ATV fokozottan veszélyes eszköz. Fontos, hogy csak jó fizikai és mentális állapotban lévő személy 

vezetheti. Semmilyen drog, alkohol, vagy gyógyszer hatása alatt nem vezethető! 

  A jármű használatának feltétele a bérlő részére kiállított „B” kategóriás, legalább öt éve meglévő érvényes vezetői engedély. 

Vállalkozó előzetes megállapodás és bérleti szerződés alapján adja bérbe a résztvevőknek. 

A túra vagy a bérleti szerződés megkötése előtt rövid oktatást tartunk mindenkinek. Kérjük, hogy a jelen részvételi szabályzatot 

mindenki saját érdekében figyelmesen olvassa el, és írja alá! Ezzel igazolja, hogy megkapta a szükséges oktatást és elfogadja a 

részvételi, bérleti feltételeket.  

 

 

  A résztvevő vállalja, hogy mindig pontosan követi a műszaki személyzet utasításait. A személyzet mindent megtesz a biztonság 

érdekében, de az ATV használata alatt mindenki a saját testi épségéért felel. Amennyiben a program alatt bármilyen baleset vagy kár 

keletkezik, akkor azért a résztvevő teljes egészében felelős és a kár megtérítésére kötelezhető a bérleti szerződésben rögzített 

feltételek alapján. A résztvevő tudomásul veszi a területhasználatokkal kapcsolatos szabályokat, korlátozásokat, jogszabályokat és 

saját felelősségére használja az útvonalakat. A POLARIS RZR 900 ATV használata során keletkező esetleges balesettel 

kapcsolatosan vállalkozó– semmilyen formában nem vonható felelősségre!  Amennyiben a résztvevő a használat alatt nem követi a 

műszaki személyzet utasításait vagy veszélyezteti saját maga, mások vagy a járművek épségét, akkor a túrán való további 

részvételből, vagy a jármű használatából kizárható a részvételi díj visszafizetése nélkül. 

A túra során az ATV-re felszerelt akciókamerával (Go-pro) a vállalkozó felvételt készít. 

Résztvevő hozzájárul, hogy a program során a vállalkozó által készített videófelvételt reklámanyagaiban, honlapján szabadon 

felhasználhassa. (A megfelelő helyen X-el jelölelendő) 

 

  hozzájárulok   nem járulok hozzá   

 

 

Ajánlott és kötelező öltözék:  

• Zárt ruházat (időjárásnak megfelelően). 

• Magas szárú, zárt cipő. 

• Igény esetén, sisakot (nem kötelező), szemüveget, nyaksálat és overált ingyenesen biztosítunk. 

 

Balesetvédelmi és vezetési szabályok: 

  

• Közúton a megengedett legnagyobb sebesség 40 Km/óra!  

• A sebességet az időjárási és útviszonyoknak megfelelően kell megválasztani! 

• A járművezető a súlypontját mindig az ATV legmagasabb pontján levő kereke felé kell helyezze! 

• Lejtőkön lefelé csak lassan szabad haladni! 

• TILOS behajtani azokra a területekre, amit táblával jelölnek, vagy egyéb módon lezárnak! pl.: Nemzeti Park, 

Tájvédelmi Körzet, magánutak, egyéb védett természetvédelmi területek, erdők! 

• Csoportos túra esetén legalább 10 méter követési távolságot kell tartani, lassú haladásnál is! 

• Beláthatatlan kanyarokat és bukkanókat csak nagyon lassan szabad megközelíteni! 

• A túra útvonalon más járművek, lovasok és gyalogosok is közlekedhetnek, ezért beláthatatlan útszakaszon fokozott 

figyelemmel közlekedjünk! Lovasokra különös tekintettel kell lennünk, közelükbe érve a biztonságos elhaladásuk 

érdekében a járműveket le kell lassítani, vagy leállítani. 

• Nagyobb tereptárgyak, kövek, fatuskók kikerülése kötelező! 

• Sáros, felázott, gödrös, vizes útszakaszokon fokozott óvatosság és a sebesség megfelelő megválasztása szükséges ! 

• Csak a túravezető (amennyiben van ilyen) nyomvonalán, vagy az ajánlott útvonalon történő haladás engedélyezett! 

• A túravezető (amennyiben van ilyen) által meghatározott haladási sorrendet megbontani menet közben előzni 

balesetveszélyes és tilos! 

  

 

Általános tudnivalók a túrán való részvételről: 

A túra alatt az öltözék poros-, vagy időjárástól függően sáros és vizes is lehet, ezért mindenképpen ajánlott váltóruha használata. 

Az egyedi időtartamra történő bérlés során, az esetleges idő és vagy Km korlát túllépését időarányosan kell megtéríteni. 

Az „indokolatlanul” beszennyezett járművek tisztításáért extra költséget számolunk fel. 

 

A résztvevőknek javasolt a túra napjára extrém sportokhoz alkalmas balesetbiztosítást kötni! 

 

A jelen részvételi szabályzat tartalmát teljes mértékben elolvastam, megértettem és mint akaratommal mindenben megegyezőt 

elfogadtam és aláírtam. 

 

 

 

 

Alulírott:            ………………………………………………... 

 

Cím:                  …………………………………………………      

    

Telefonszám:    …………………………………………………                 
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