
REGULAMIN KORZYSTANIA Z QUADÓW 

1. Pojazdem czterokołowym  poruszać mogą się maksymalnie dwie osoby (kierowca oraz pasażer).  
2. Przed każdym przystąpieniem do jazdy korzystający z pojazdu ma obowiązek sprawdzić jego 

przydatność do użytkowania wg check listy oddzielnej dla każdego z pojazdów. 

3.  Prędkość jazdy powinna być dostosowana do warunków terenowych, pogodowych oraz 
umiejętności kierowcy. Jazda ze zbyt wysoką prędkością nie dostosowaną do umiejętności 

i warunków terenowych może doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem i zwiększa ryzyko 

wypadku.  
4. Należy unikać podskakiwania pojazdem, podrywania go do góry oraz kołysania na boki gdyż 

może to zakończyć  się wywrotką. Jazda na dwóch kołach jest zabroniona.  

5. Obowiązuje zakaz potrącania, uderzania  innych pojazdów, zakaz jazdy w kierunku przeciwnym 

do ustalonego przez Organizatora i jazdy poza wyznaczonym torem oraz zakaz zmiany 
ustalonego szyku jazdy. W przypadku stwierdzenia takich zajść, Organizator może przerwać 

i wykluczyć uczestników z dalszej jazdy bez możliwości zwrotu wpłaty.  

6. Obowiązkiem korzystającego z quada / tj. wypożyczającego / jest: - przed rozpoczęciem jazdy, 
założenie dopasowanego kasku ochronnego, - start po odpowiednim sygnale – zatrzymanie 

po zasygnalizowaniu końca jazdy, - należy pamiętać o odpowiednim obuwiu do jazdy. Uczestnicy 

w klapkach lub innego rodzaju luźnym obuwiu nie będą dopuszczeni do jazdy – uczestnik 

ma obowiązek poinformować Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach 
i uszkodzeniach sprzętu.  

7. W czasie jazdy należy trzymać ręce na kierownicy i opierać obie nogi na elementach 

podłogowych. Zakaz wystawiania nóg poza obrys pojazdu.  Zdjęcie nawet jednej ręki 
z kierownicy lub stopy z podłogi może spowodować utratę kontroli nad pojazdem. 

8. Użytkownik zobowiązany jest do dostosowania prędkości jazdy do swoich umiejętności, 

warunków terenowych i atmosferycznych.  
9. Użytkownicy bezwzględnie stosują się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.  

10. W przypadku przechyłów pojazdu podczas jazdy, kierowca oraz pasażer dokonują przechyłu 

w stronę przeciwną do przechyłu pojazdu w celu zachowania równowagi i uniknięcia wywrócenia 

się pojazdu.  
11. W przypadku nie stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia,  nie przestrzegania 

Regulaminu oraz Podstawowych Zasad Bezpieczeństwa przez Użytkownika, osoba prowadząca 

zajęcia ma prawo przerwać jazdę i odebrać pojazd.  
12. W trakcie użytkowania pojazdu korzystający zobowiązuje się do nie pogorszenia stanu 

technicznego pojazdu, oraz zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa  i nie narażania innych 

osób na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 
13. Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem jazdy na quadach.  (grupy zorganizowane podpisy 

składają na osobnych listach które stanowią integralną część tego regulaminu)      

14.  Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą brać udziału 

w  jeździe quadem.                                                                                              

 


