Додаток №1 до Публічного договору оренди
(послуг прокату) квадроциклів
(ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)
ПРАВИЛА
поведінки на квадроциклах та правила їх використання
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Заборонено розпочинати експлуатацію квадроцикла та рух, не ознайомившись із
даними Правила поведінки на квадроциклах та правила їх використання (далі –
Правила).
Клієнт (користувач/орендар квадроцикла) повідомлений та погоджується з тим, що
максимальна швидкість руху на квардроциклах обмежена до 40 км.ч. в цілях його
безпеки.
Для катання на квадроциклах допускаються особи, які досягли 18 років.
При катанні необхідно користуватися захисним екіпіруванням та одягати шолом.
Необхідно обирати такий швидкісний режим, що виключає наїзд на перешкоди,
людей і зіткнення з перешкодами, інші небезпечні ситуації та дозволяє вчасну повну
зупинку квадроцикла.
Не піддаватися на провокації інших осіб для участі в гонках, зіткненнях і інших діях,
що можуть прямо чи опосередковано заподіяти шкоду майну та клієнту.
Забороняються
7.1. Обгін.
7.2. Стрибки на квадроциклі.
7.3. Віддалення від групи більш ніж на 100 метрів, якщо рух здійснюється в групі.
7.4. Катання на квадроциклах в нетверезому вигляді, в стані наркотичного чи іншого
токсичного сп’яніння.
7.5. Умисне зіткнення з іншими квадроцикламі.
7.6. Провокування оточуючих для зіткнення.
7.7. Виїзд на дорогу, призначену для руху автотранспорту.
7.8. Навмисний наїзд на перешкоди.
7.9. Невиконання вимог інструктора.

8. Клієнту слід знати та дотримуватися наступних основних сигналів, які подаються рукою
- інструктором, іншими Клієнтами при керуванні квадроциклом:
- Лівий поворот: витягнута в сторону ліва рука.
- Правий поворот: витягнута в сторону ліва рука, зігнута в лікті під кутом 90 градусів.
- Зупинка, небезпека: піднята пряма ліва рука вгору. Побачивши даний сигнал слід
обов’язково скинути швидкість і сконцентрувати увагу для вжиття за потреби
заходів до повної зупинки квадроцикла для уникнення зіткнення чи запобігання
виникненню іншої небезпеки.
9. При керуванні квадроциклом на схилах необхідно дотримуватися наступних вимог:
9.1. Не виїжджати квадроциклом на спуски/підйоми, кут яких є занадто крутим для
квадроциклу. Перш ніж приступати до крутих спусків/підйомів слід потренуватися
на невеликих та нескладних спусках.

9.2. Перед виїздом на схил, його слід обов’язково оглянути, перевірити поверхню
покриття схилу, та не виїжджати на схил, що має слизьку поверхню, чи
пошкодження або перешкоди, що здатні суттєво ускладнити рух квадроцикла,
несподівано змінювати його траєкторію руху.
9.3. При здійсненні руху на спуск перемістіть вашу вагу назад квадроцикла, не
перемикайте різко передачі швидкостей.
9.4. Не допускайте спуску зі схилу на високій швидкості та уникайте спуску зі схилу
під кутом (серпантином), що може змусити квадроцикл нахилитися в бік. По
можливості спускайтеся строго вниз.
9.5. При здійснення руху на підйом перемістіть вашу вагу вперед квадроцикла, не
перемикайте різко передачі швидкостей.
9.6. Заборонено виїжджати на схил на високій швидкості, чи в умовах обмеженої
оглядовості такого схилу.
9.7. При підйомі чи спуску - не розвертайте квадроцикл на схилі, та зберігайте
рівномірну швидкість для уникнення заглухання двигуна.
10.
Завжди виконуйте інструкції і дотримуйтесь рекомендацій інструктора.
11.
Перед кожним використанням квадроцикла переконайтеся, що він знаходиться в
справному стані і безпечний для управління та у разі виявлення будь-якої несправності в
ході руху – негайно повідомте про це інструктора.
12.
Якщо у Вас виникла потреба в зупинці (замерзло скло шолома, руки і т.д.) не чекайте
зупинки групи. Підніміть ліву руку вгору (сигнал зупинки для квадроциклів за вами ) і
плавно зупиніться, при цьому не створюючи перешкод для руху іншим особам.
13.
Завжди тримайте обидві руки на кермі, обидві ноги на підніжках під час водіння
квадроциклом.
14.
Починайте гальмування за деякий час до зупинки.
15.
Завжди будьте впевнені, чи немає перешкод або людей за вами, коли виконуєте
розворот.
16.
Ніколи не перевищуйте встановлену можливість завантаження для квадроцикла.
Вантаж повинен бути правильно розміщений і надійно прикріплений.
17.
Дотримуйтесь вікової рекомендації вказаної у даних Правилах та не дозволяйте
керувати квадроциклом людині, яка не вміє експлуатувати його відповідно до техніки
безпеки.

