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Regulamin Natura Park dla posiadaczy pojazdów do jazdy w terenie oraz uczestników korzystających z tras
kompleksu rekreacyjno- wypoczynkowego Natura Park
1.

Wszyscy Goście Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Natura Park, posiadający pojazdy typu Quady, Cross,

samochody 4x4, ciągniki rolnicze, skuter śnieżny, pojazdy „inne” oraz pozostały sprzęt poruszający się po trasach należących do
Natura Park –

zwanych w dalszej części pojazdami do jazdy w terenie zobowiązani są zapoznać się z treścią regulaminu oraz

zobowiązują się do jego przestrzegania.
2.

Wszyscy Goście Kompleksu Rekreacyjno- Wypoczynkowego Natura Park zobowiązani są do odstawienia wyżej

wymienionych maszyn do wyznaczonego do tego miejsca, tj. do Quadowni lub na wyznaczony parking każdego dnia.
3.

Zabrania się Gościom Kompleksu Rekreacyjno- Wypoczynkowego Natura Park do parkowania, zajeżdżania oraz

przechowania

pojazdów do jazdy w terenie w terenie oraz w okolicach Wioski Wstężniczka, Zamoście, Pensjonatów Natura Park

oraz Restauracji/Baru pod rygorem dodatkowej opłaty w wysokości 1000 PLN.
4.

Uczestnicy poniżej 16 roku życia mogą korzystać z wyznaczonych tras wyłącznie za zgodą swoich opiekunów prawnych i

w ich obecności oraz na własną odpowiedzialność.
5.

Uczestnik i/lub jego opiekun prawny zobowiązany jest podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu,

zawierające zobowiązanie do jego bezwzględnego przestrzegania.
6.

Do korzystania z wyznaczonych tras Kompleksu Rekreacyjno- Wypoczynkowego Natura Park niezbędne jest uiszczenie

opłaty w wysokości 100 PLN od sprzętu nie dotyczy skuterów śnieżnych oraz okazanie dokumentu tożsamości wraz ze zdjęciem.
7.

Na terenie wyznaczonej trasy wszyscy Użytkownicy zobowiązani są bezwzględnie stosować się do Regulaminu,

wskazówek oraz nakazów Organizatora i Przewodników. Uczestnicy zobowiązani są ponadto do przestrzegania obowiązków
związanych z przygotowaniem
do jazdy oraz ruchem pojazdów, znajdujących się na końcu niniejszego Regulaminu. Nie dostosowanie się do powyższych punktów
Regulaminu, skutkuje dodatkową opłatą w wysokości 1000 PLN.
8.

Uczestnik i/lub jego opiekun ponosi pełną odpowiedzialność cywilną/karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe

wywołane przez siebie podczas użytkowania sprzętu (pojazdów) i toru.
9.

Bezwzględnie zabrania się do wjazdu na łąki i pastwiska oraz tereny znajdujące się poza wyznaczoną trasą, co skutkuje

dodatkową opłatą w wysokości 1000 PLN.
10.

Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowego Natura Park nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w

wyniku nie stosowania się przez Uczestników do Regulaminu, nakazów i wskazówek obsługi. Ponadto Kompleks RekreacyjnoWypoczynkowy Natura Park nie ma obowiązku podstawienia nowego pojazdu w miejsce uszkodzonego.
11.

Cennik za wstęp na wyznaczone trasy oraz czas trwania jazdy ustala Organizator. Organizator, który decyduje o liczbie

pojazdów na torze, kolejności jazdy jak i odstępie czasu między startującymi, ma też prawo w każdej chwili przerwać jazdę.
12.

Wszystkie decyzje Organizatora są ostateczne. Unieważnienie któregokolwiek z punktów nie unieważnia całego

Regulaminu.
13.

Uczestnik i/lub opiekun wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych zawartych w oświadczeniu, w celu okazania

organom kontrolnym.
14.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem za obowiązujące uważa się przepisy kodeksu cywilnego.

15.

Zabrania się wchodzenie do Restauracji/Baru w ubłoconej odzieży oraz obuwiu.

16.

Natura Park pobiera od posiadaczy pojazdów do jazdy w terenie kaucję zwrotną w wysokości 100 PLN od domku/pokoju.

Kaucja jest zwracana przy wymeldowaniu Gości po uprzednim sprawdzeniu czystości przez Pracownika Ośrodka Natura Park.

„Podążaj za trzema rzeczami:
Szacunkiem dla innych ludzi, Szacunkiem dla siebie
oraz odpowiedzialnością za wszystkie swoje czyny”.
– Dalajlama

Dyrektor Kompleksu Natura Park

Ewa Biel

