Regulamin korzystania z rampy
i bowla
1 – Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie
Regulaminu Ogólnego Hangaru 646. Każdego
użytkownika obowiązują reguły zawarte
w każdym z regulaminów Hangaru 646.
2 – Wszystkie wejścia rozpoczynają się
i kończą o pełnej godzinie. W przypadku
spóźnienia nie ma możliwości przedłużenia
czasu przebywania na trampolinach.
3 – Przystąpienie do korzystania z rampy lub
bowla jest jednoznaczne z zapoznaniem się
i akceptacją niniejszego regulaminu.
4 – Korzystanie z rampy lub bowla wymaga
zakupu biletu. Rodzaj i cennik biletów
jest dostępny w kasach oraz na stronie
internetowej www.hangar646.pl
5 – Przed skorzystaniem z rampy lub bowla
użytkownik musi przejść kurs instruktażowy,
prowadzony przez obsługę Hangaru 646 oraz
wziąć udział w rozgrzewce, poprowadzonej
przez jednego z trenerów Hangaru 646.
6 – Podczas korzystania z rampy lub bowla
w Hangarze 646 użytkownicy są zobowiązani
do stosowania się do zaleceń obsługi.
7 – Korzystanie z rampy lub bowla dozwolone
jest tylko na sprzęcie dostarczonym przez
Hangar 646, oraz sprzęcie, który przejdzie
inspekcje obsługi Hangaru 646.
8 – Na rampie lub bowlu można korzystać
z: rowerów typu BMX oraz MTB, deskorolek,
mountainboardów, rolek, hulajnóg, ślizgów,
desek snowboardowych Hangaru 646 oraz
nart Hangaru 646
9 – Sprzęt wykorzystywany na rampie musi
być czysty, a rowery BMX oraz MTB nie mogą
posiadać takich elementów jak pegi, metalowe
pedały, a kierownica oraz linki przerzuteki
hamulców muszą zostać odpowiednio
zabezpieczone, tak by nie posiadały żadnych
ostrych krawędzi.
10 – Osoba korzystająca z hulajnogi, rowerów,
deskorolki musi mieć założone buty.
11 – Osoba korzystająca z rampy lub bowla
musi mieć założone ochraniacze i kask
ochronny.

12 – Podczas zjazdu z rozbiegu rampy,
użytkownik jest obowiązany do przestrzegania
następujących reguł:
a – użytkownik w trakcie zjazdu powinien
przyjąć pozycję z ugiętymi nogami;
b – przed wykonaniem skoku użytkownik
powinien upewnić się, że na poduszce
powietrznej nie przebywa poprzedni
skaczący.
13 – Po oddaniu skoku użytkownik powinien
zachować następujące reguły podczas
lądowania:
a – lądując na nogach, należy ugiąć nogi
w kolanach przed wylądowaniem;
b – lądując na plecach należy dociągnąć
podbródek do klatki piersiowej i lekko
zacisnąć szczękę;
c – skacząc z rowerem lub hulajnogą
należy przed lądowaniem wyrzucić
sprzęt w bezpieczne miejsce;
d – nigdy nie można wystawiać języka
w czasie lądowania;
e – po wylądowaniu należy niezwłocznie
opuścić poduchę powietrzną;
f – zabrania się wskakiwania na poduchę
powietrzną głową do dołu, skoki na
głowę mogą spowodować bardzo poważne
urazy;
g – zabrania się wieszania na siatce.
14 – Przed skorzystaniem z rampy
użytkownicy powinni pozostawić w szatni
wszelkie niebezpieczne przedmioty mogące
spowodować zniszczenia lub urazy,
w szczególności:
a – zegarki, łańcuszki, pierścionki, kolczyki
oraz wszelką biżuterię;
b – wszelkich przedmiotów znajdujących
się w kieszeniach, tj. klucze, telefony,
portfele;
c – elementów ubrań zawierające
metalowe elementy mogące stanowić
potencjalne zagrożenie;
d – jakichkolwiek ostrych przedmiotów.
15 – Każdy użytkownik w przypadku
otrzymania sygnału od osoby z obsługi
Hangaru 646 obowiązany jest do
niezwłocznego zaprzestania korzystania
z rampy.

