Fun CPH - Blokart sikkerhedsregler

Det er nødvendigt for brugeren at læse instruktionerne, før blokarten tages i brug!
VIGTIGT
Instruktørens anvisninger skal til enhver tid følges - ellers kan det medføre bortvisning.
Blokart er ikke egnet for folk med forhøjet blodtryk, hjerteproblemer, epilepsi,
nakke/rygproblemer, klaustrofobi eller hvis du er opereret inden for det sidste år (Lægelig
vurdering tages til følge). Du må heller ikke benytte blokarts hvis du er i medicinsk
behandling eller i en tilstand der kan påvirkes af at deltage i denne aktivitet.
Du må ikke deltage hvis du er gravid eller hvis du er påvirket af alkohol eller stoffer.
Børn kan fra 8 års alderen under rolige vindforhold køre alene. Fra 5 års alderen kan de
køre med i tosæders (max 180 kg samlet vægt)
-

Rør aldrig ved sejlene på en kart der står stille
Luk lynlåse eller tøm lommerne for løse genstande - telefon, nøgler, mønter m.m.
Sikkerhedsselen skal være spændt, hjelm, handsker og briller ( egne kan bruges)
skal bæres under hele kørslen - også ved stilstand
Hvis blokarten skulle vælte, hold fast med begge hænder på styret
Sno ikke rebet om hånden
Sæt ikke hænder og fødder på jorden eller hjulene, mens du sidder i blokarten
For at standse – sejl direkte ind i (imod) vinden og giv samtidig slip på rebet
For at køre stærkere, træk i rebet – for at køre langsommere, lad rebet glide ud
gennem hånden (gælder ikke når du kører i medvind)
Hvis det stadig går for stærkt så kør ind på græsset indvendig på banen
Kør ikke uden for det afmærkede område (grusbanen)
Indhentende kart viger, forankørende må ikke blokere
Passager i to-sæders skal holde fast i chasis-rør

Du deltager i blokart aktiviteten på eget ansvar. Fun CPH kan ikke drages til ansvar for
skader på dig eller dine ting, eller for skader forårsaget af dig på andre personer og deres
ting, pådraget under deltagelse i blokart aktiviteten.
Der vil blive krævet erstatning for skader på blokarten forårsaget af føreren pga. farlig og
uagtsom kørsel.
Du bedes venligst skrive under på at du er indforstået med ovenstående regler og
at bumperballs aktiviteten foregår på dit eget ansvar og risiko.
Dato :
Navn(e) (Blokbogstaver)

Underskrift(er)

