
Regulamin korzystania z trójkołowców

 Warunkiem korzystania z jazdy na trójkołowcach na terenie CAW Koszałkowo - Wieżyca
jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i instrukcją korzystania z trójkołowców i
przestrzegania  powszechnie  obowiązujących  zasad  ostrożności  i  bezpieczeństwa.  Do
korzystanie z trójkołowców nie wymaga się posiadania specjalnych uprawnień np. karty
rowerowej.

 Osoby niepełnoletnie  mogą korzystać  z  trójkołowców na  terenie  CAW Koszałkowo  -
Wieżyca  wyłącznie  pod  opieką  rodziców  bądź  opiekunów,  którzy  zobowiązani  są
zapoznać te osoby z warunkami korzystania z jazdy na trójkołowcach.

 Podczas korzystania z trójkołowców w CAW Koszałkowo - Wieżyca należy bezwzględnie
przestrzegać zaleceń jego obsługi, instrukcji korzystania z trójkołowców i ogólnych zasad
bezpieczeństwa.

 Niedozwolone jest korzystanie z trójkołowców w CAW Koszałkowo - Wieżyca w stanie
nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub pod wpływem substancji psychoaktywnych.

 Korzystanie  z  trójkołowców  CAW Koszałkowo  -  Wieżyca  odbywa  się  wyłącznie  na
własną odpowiedzialność i ryzyko korzystającego lub jego opiekuna. 

 Każdy  korzystający  z  trójkołowców  winien  brać  pod  uwagę  swoje  możliwości
psychofizyczne, a także bezpieczeństwo innych osób przebywających lub korzystających z
trójkołowców bądź innych urządzeń w CAW Koszałkowo - Wieżyca.

 Korzystanie  z  trójkołowców  jest  obarczone  ryzykiem  sportowym  i  nieumiejętne  lub
niezgodne  z  ich  przeznaczeniem  bądź  regulaminem  korzystanie  może  spowodować
szkodę. 

 Udostępniający trójkołowce nie odpowiada za szkody powstałe na osobach lub mieniu
użytkowników  powstałe  w  związku  z  nieumiejętnym  lub  niezgodnym  z  ich
przeznaczeniem bądź regulaminem korzystaniem z trójkołowców.

 Za wszelkie szkody powstałe na osobach trzecich lub ich mieniu w tym w mieniu CAW
Koszałkowo  -  Wieżyca  w  wyniku  użytkowania  trójkołowców  odpowiada  w  pełnej
wysokości sprawca szkody lub jego opiekun.

 Zabrania się hałasowania,  straszenia,  płoszenia,  niepokojenia lub jakichkolwiek innych
działań  mających  wpływ  na  użytkowników  korzystających  z  trójkołowców w  tym w
szczególności na ich koncentrację w czasie korzystania z nich.

 Wszelkie  nieprawidłowości  w  działaniu  trójkołowców  lub  ich  uszkodzenia  należy
niezwłocznie zgłaszać personelowi obsługi.

 Wypadki i  wszelkie  szkody należy zgłaszać niezwłocznie od chwili  ich zaistnienia do
obsługi CAW Koszałkowo-Wieżyca. Brak zgłoszenia zdarzenia bezpośrednio w czasie tej
samej  wizyty  lub  w  czasie  korzystania  z  trójkołowców,  nie  zostanie  uznane  w
późniejszym  terminie  za  skuteczne  i  jako  pozostające  w  związku  z  korzystaniem  z
trójkołowców na terenie CAW Koszałkowo-Wieżyca.

 Niepełnoletni uczestnicy grup korzystających z trójkołowców mogą przebywać na terenie
CAW Koszałkowo - Wieżyca tylko pod opieką pełnoletnich opiekunów, których ilość i
kwalifikacje muszą być adekwatne do ilości i wieku osób pozostających pod ich opieką. 



 Personel  obsługi  ma  prawo  usunąć  użytkownika  trójkołowca  w  CAW Koszałkowo  -
Wieżyca nieprzestrzegającego niniejszego Regulaminu i  powszechnie przyjętych zasad
bezpieczeństwa  i  ostrożności  lub  zasad  współżycia  społecznego  jak  również  osoby
niestosujące się do poleceń obsługi bez prawa do zwrotu opłat za korzystanie z urządzeń
w całości lub w części. 

Instrukcja obsługi i korzystania z trójkołowców

Wszystkim użytkownikom trójkołowców zaleca się jazdę w kasku.

Trójkołowiec wyposażony jest w dwa niezależnie działające hamulce na osi tylnej, którymi 
użytkownik dostosowuje prędkość do pokonywanej trasy zjazdowej. Przed pierwszym 
zjazdem użytkownik winien zapoznać się z działaniem hamulców i sposobem 
prowadzenia i manewrowania trójkołowcem.

Użytkownik przed wczepieniem do wyciągu zajmuje miejsce w siedzisku trójkołowca, stopy 
ustawia na podstawach pod stopy na ramie trójkołowca. 

• Zabrania się zdejmowania stóp z podstaw podczas jazdy trójkołowcem, od chwili 
wczepienia do wyciągu, aż do momentu zatrzymania po zakończeniu zjeżdżania z 
góry.

Do transportu trójkołowca z użytkownikiem w górę służy linka holownicza przymocowaną do
orczyka za hak holowniczy umiejscowiony z przodu kierownicy trójkołowca, którą zahacza 
wyłącznie obsługa wyciągu.

Podczas wjazdu trasą wyciągu należy prowadzić trójkołowca zgodnie z kierunkiem 
holowania, nie zjeżdżać na boki, nie jechać np. slalomem.

Odczepienia dokonuje użytkownik trójkołowca, mijając żółta linię, zgodnie ze znakami 
graficznymi usytuowanymi na linii wjazdu, unosząc uchwyt haka holowniczego do góry.

W razie odczepienia się trójkołowca w czasie wjazdu należy zjechać z trasy wyciągu  
wykorzystując do tego kierownicę i operując hamulcami tak by nie doprowadzać do kolizji z 
kolejnym nadjeżdżającym trójkołowcem.

W razie napotkania przeszkody na trasie wyciągu, w przypadku niemożliwości jej ominięcia, 
należy się niezwłocznie odczepić (jak w pkt. 6 i znak graficzny) zjechać  z trasy wyciągu  tak 
by nie doprowadzić do kolizji z nadjeżdżającym wyciągiem kolejnym trójkołowcem i zjechać
w dół stoku.

Zjazd trójkołowcem na stoku odbywa się wybraną przez użytkownika trasą stosownie  do 
posiadanych umiejętności bądź wyznaczoną przez obsługę.

Dopuszcza się korzystanie z trójkołowców dziecka z opiekunem za uprzednia zgodą obsługi 
ze względu na całkowitą nośność pojazdu.  

Korzystający z trójkołowców powinni zachować bezpieczną odległość między nimi w 
danych warunkach , tak aby nie zagrażać innym korzystającym ze zjazdu.

Należy unikać zatrzymywania się trójkołowcem na trasie zjazdu w szczególności w 
miejscach z ograniczoną widocznością ze względu na ryzyko zderzenia. 

Użytkownik trójkołowca zjeżdżający z góry, dysponujący większą możliwością wyboru trasy 
zjazdu, zobowiązany jest wybrać taki tor jazdy, aby nie zagrażać pozostałym korzystającym 
użytkownikom trójkołowców.


