Crosspark házirendje és szabályzata
1. A Crosspark
1.1. A Crosspark teljes területe magántulajdont képez és a pálya az „Aktívan a zöldben egyesület” kezelésében áll, amelyet a
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően hasznosít, óv és gondoz.
1.2. A pályahasználatból beszedett javak az egyesület javát szolgálják és hozzájárulnak a pálya fejlesztéséhez, illetve a
terepmotoros és terepkerékpáros társadalom fejlődésének elősegítéséhez.
2. A házirend és szabályzat célja
2.1. A Crosspark területén tartózkodó személyek minimálisan elvárható viselkedési és magatartási normáit, valamint a
Crosspark területén végzett balesetmentes sportolás és tartózkodás feltételeit meghatározza.
3. A házirend és szabályzat érintettjei
3.1. A Crosspark területén bármilyen célból tartózkodó természetes személyekre kiterjed.
4. Általános szabályok
4.1. A Crosspark területén tartózkodni kizárólag nyitva tartási időben, a Crosspark vezetősége, vagy a parkfelügyelő külön
engedélye mellett, kizárólag a kijelölt zónákban szabad.
4.2. A Crosspark területén lévő játszótéri és egyéb sporteszközök csak saját felelősséggel illetve kiskorúak esetén szülői
felügyelettel vehetők igénybe. 18 éven aluli személyek kizárólag szülői felügyelet, vagy nagykorú felügyelete (szülői
meghatalmazással) mellett sportolhatnak a Crosspark területén. A szülői meghatalmazást a pályafelügyelőnek kell leadni.
4.3. A Crosspark területén tartózkodó személyek magukra kötelezőnek ismerik el jelen szabályzatot, és kötelesek a szabályzat
előírásait maradéktalanul betartani, valamint minden esetben elfogadják és betartják a pályafelügyelő utasításait.
4.4. A Crosspark területén mindenki saját felelősségére tartózkodik. Az esetlegesen bekövetkezett balesetekért, személyi
sérülésekért a Crosspark üzemeltetője nem vonható felelősségre. Az esetlegesen bekövetkezett anyagi és más egyéb kárért a
Crosspark üzemeltetője nem vállal felelősséget, a kár megtérítésére nem kötelezhető.
4.5. A Crosspark területén tartózkodóknak mindenkor ügyelniük kell környezetük tisztaságára, hulladékot nem helyezhetnek el
sehol a Crosspark területén, mindenki köteles a saját hulladékát magával vinni.
4.6. A Crosspark területén tartózkodók nem veszélyeztethetik más vendégek testi épségét, illetve mindenkor tiszteletben kell
tartaniuk a sporttársak tudásszintjét a sportolás során.
4.7. A Crosspark területén történő kártékony vagy meggondolatlan járműhasználat, helytelen viselkedés, rongálás nem
megengedett.
4.8. A Crosspark területén tüzet rakni csak az erre kijelölt helyeken, a vezetőség engedélyével lehet.
4.9. A Crosspark területén állatok kizárólag megkötve, pórázon, illetve kikötve tartózkodhatnak.
4.10.A Crosspark területére bevitt magántulajdonért a tulajdonosa felel. A Crosspark területére behozott magántulajdonokért a
pálya vezetősége nem vállal felelősséget! A vezetőség kéri a Crosspark területén tartózkodókat, hogy ügyeljenek egymás
értékeire is, ezzel is kizárva a lopás és károkozás lehetőségét.
4.11.A Crosspark területén tilos drogot, és egyéb más bódító tartamú szert fogyasztani vagy tartani. Továbbá tilos alkoholos és
drogos befolyásoltsággal bármiféle járművet vezetni. A Crosspark pályafelügyelőjének és vezetőségének jogában áll az
alkoholos, illetve drogos befolyásoltságot ellenőrizni.
4.12.A Crosspark területén készített hang, kép, videofelvételek a Crosspark tulajdonát képezik. A Crosspark területén bármilyen
célból tartózkodó természetes személy tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a róla készült hang, kép,
videofelvételek a Crosspark weblapján és egyéb reklámfelületén korlátlanul felhasználja, közzétegye.
4.13.A Crossparkba történő online (internetes) pályafoglaláskor a regisztráló hozzájárulását adja ahhoz,hogy a Crosspark
weblapján neve, regisztrációs időpontja feltüntetésre kerüljön, ez által bárki számára hozzáférhetővé váljon.
5. Pályahasználatra vonatkozó szabályok
5.1. A sportolásra alkalmas pályákat a Crosspark weblapján és/vagy az Információban ki függesztett táblán tüntetjük fel.
5.2. A pályák kizárólag az adott pályára szóló napijeggyel használhatók, amely az Információban aláírt felelősségnyilatkozattal

együtt érvényes. A felelősségnyilatkozatot köteles a pályát használó személy személyesen aláírni.
A sportolást csak ezek megléte után lehet megkezdeni !!!
Engedély nélkül szigorúan tilos !
Illetéktelen tartózkodás illetve pályahasználat rendőrségi feljelentést von maga után !
5.3. A pályákat a pályafelügyelő vagy a Crosspark vezetősége nyitja meg és zárja be.
5.4. A pályafelügyelőnek vagy a Crosspark vezetőségének jogában áll bezárni a pályákat nem megfelelő, vagy veszélyes
körülmények esetén.
5.5. A pályákat mindenki saját felelősségére, önszántából használja.
Bejárat és kijárat a pályára kizárólag a depo felől, a táblával jelzett helyen!
Szigorúan tilos az ugratók leérkező részén megállni, illetve a nyomvonalról letérni,
azt elhagyni! Minden motorosnak tiszteletben kell tartania a másik tudásszintjét és
annak megfelelően, sportszerűen viselkedni a pályán és azon kívül !
5.6. Mindenki köteles a pályákat saját egyéni képességei szerint használni. A képességek helytelen felméréséből eredő
balesetekért és károkért a Crosspark üzemeltetője nem vállal felelősséget!
5.7. A Crosspark területén sportolás céljából kizárólag a kijelölt sportpályák, területek használhatók. Más területen végzett
sportcélú tevékenység kizárólag a Crosspark vezetősége vagy a pályafelügyelő előzetes engedélyével lehetséges.
5.8. A balesetmentes sportolás érdekén a sporttevékenységet nem végző személyek csak a pályák szélétől számított 5 méterre
tartózkodhatnak.
5.9. Senki sem léphet be a Crosspark területére, amikor az zárva tart, vagy karbantartás alatt áll. A Crosspark nyitva tartásán
kívül okozott károkért a károkozó a felelős, köteles az eredeti állapotot helyreállítani, vagy az okozott kárt maradéktalanul
megtéríteni.
5.10.A Crosspark területén – a pályák kivételével – csak lépésben I.-es sebességi fokozatban lehet közlekedni.
közlekedés során ügyelni kell mások testi épségére, betartva a balesetmentes közlekedés, illetve – amennyiben a területen,
más módon nincs jelölve – a KRESZ szabályait.
5.11.Üzemanyag tankolása csak a depó és szerviz zónában történhet a legnagyobb odafigyeléssel és a környezet károsítása
nélkül. Tankolni kizárólag erre alkalmas tartályból szabad, mosás és karbantartás csak erre kijelölt részen lehetséges.
5.12.A pályákat kizárólag az arra alkalmas sporteszközzel szabad használni ,működő fékekkel.
5.13.A Crosspark területén sportolók számára KÖTELEZŐ az alábbi védőeszközök viselete:
a. Motorosok, Quadosok esetében:
1. Bukósisak
2. Szemüveg
3. Motoros csizma
4. Motoros nadrág
b. Kerékpárosok esetében:
1. Kerékpáros fejvédő
A fenti felszerelésen felül AJÁNLOTT továbbá az alábbi védőeszközök viselete:
1. Térd és könyökvédő
2. Gerinc és felsőtestvédő
3. Kesztyű és mez
A felsorolt védőeszközök viselését a pályafelügyelő ellenőrzi.
5.14.A pályákon kizárólag a menetiránnyal megegyező irányban szabad közlekedni,a pálya bejáratánál levő táblán feltüntetett
típusú és méretű sporteszközökkel.
5.15.A pályákat keresztezni, csak az arra kijelölt helyen és fokozott figyelemmel szabad.
5.16. Ha egy sportoló elesik, a többi sportolónak azonnali kötelessége megállni !
Az azt követőket figyelmeztetni a veszélyre ! Szükség esetén segítséget hívni ! Minden személyi sérülés vagy anyagi kár
bekövetkezése esetén haladéktalanul értesíteni kell a pályafelügyelőt. Komolyabb sérülés vagy kár bekövetkezése esetén
haladéktalanul értesíteni kell a pályafelügyelőt, a mentőket 104, illetve a rendőrséget 107.
A Crosspark címe :8400 Ajka-Ajkarendek külterület 0315/55 hrsz.
6. A pályahasználati szabályzat megsértése
6.1 Az itt leírt szabályok be nem tartása esetén felszólítás után köteles
az Crosspark területét haladéktalanul elhagyni ,az üzemeltető nem köteles a jegy értékét visszatéríteni.

