ELÁGAZÁS PARK
A pumpapálya egymást követő, változó méretű hullámelemekből és kanyarokból álló körpálya, amely
egyaránt alkalmas kerékpározásra, rollerezésre, gördeszkázásra, vagy egyéb saját erővel hajtott, nem
motorizált kerekeken gördülő sporteszköz használatára. A pályán történő körözés során a Felhasználók a saját testsúlyukat és a hullámelemek alakját kihasználva végzik azt a hullámmozgást, vagyis
a pumpálást, amely segítségével megfelelő lendületet szerezve a pálya tekerés, rásegítés nélkül folyamatosan teljesíthető. A pumpálás összetett, ugyanakkor mégis könnyedén elsajátítható mozdulatsor,
lényege, hogy a hullámokra gurulva a sporteszközt
saját testsúlyunkkal terhelve a pályához „nyomjuk”,
majd a hullám csúcsához közeledve a terhelést csökkentjük. A következő hullámelemen ugyanez a mozdulatsor ismétlődik.
A pumpapálya rendszeres használata hozzájárul
a Felhasználók mozgáskoordinációs képességeinek
fejlesztéséhez, a gördülő sporteszközök magabiztos
használatának elsajátításához, valamint elősegíti
az általános állóképesség és fizikai edzettség javítását, a testi és lelki egészség megőrzését.
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PUMPAPÁLYA HÁZIREND
A pumpapálya házirendjének ismerete, rendelkezéseinek
betartása a Felhasználók közös érdeke.
Annak érdekében, hogy a pályán történő időtöltés mindenki
számára biztonságos és szórakoztató legyen, a Felhasználók
kötelesek a Házirendet megismerni, és annak minden pontját
maradéktalanul betartani!
A pályára lépéssel a Felhasználó kijelenti, hogy a Házirend
tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve
kötelezően betartandónak elismeri, a pumpapályát a Házirendben foglalt szabályoknak megfelelően veszi igénybe.
1. A pályát – a Házirend elolvasását és értelmezését követően – mindenki saját felelősségére, megfelelő állapotú
kerékpárral használhatja!
2. A pálya megközelítése kizárólag a bejáratoknál kialakított kapukon keresztül, valamint az ott létesített feljárókon
(rámpákon) lehetséges.
3. 14 éven aluli gyermekek a pályán csak szülői felügyelet
mellett tartózkodhatnak!
4. A pályán bukósisak viselése kötelező, egyéb védőfelszerelés (pl. kesztyű, térdvédő) használata ajánlott! A pálya használata során javasolt továbbá a sportolásra alkalmas ruházat
viselése (pl. zárt cipő, hosszú nadrág), valamint az ékszerek,
ruházati kiegészítők (gyűrű, karkötő) időleges levétele.
5. A pálya használata előtt érdemes a fő- és alternatív nyomvonalakról, a javasolt menetirányról, a feltüntetett nyomvonalrajz alapján, tájékozódni. A pálya nyomvonalán felfestett
nyilakkal jelzett menetirány betartása, a biztonságos és szórakoztató használat érdekében javasolt!
6. A bejáratoknál kialakított feljárók a pálya magaslati
pihenőire vezetnek, a pályán történő körözés kizárólag innen
kezdődhet meg és csakis itt végződhet! A felnőtt pályán egyszerre legfeljebb 12 felhasználó körözhet, míg a gyerekpályán
legfeljebb 4 gyermek haladhat a biztonságos követési távolság (5 méter) megtartásával!

7. A pályára csak olyan személy hajthat fel, aki nem áll
alkoholos befolyásoltság vagy egyéb tudatmódosító szer
hatása alatt, továbbá rendelkezik a pályára lépéshez szükséges alapvető technikai és fizikai felkészültséggel.
8. A pályára csak megfelelően karbantartott, kifogástalan
műszaki állapotban lévő, saját erővel hajtott gördülő sporteszközzel szabad felhajtani!
9. Tilos a pálya nyomvonalán megállni, vagy a folyamatos
haladást bármilyen egyéb módon akadályozni, veszélyeztetni!
10. Tilos a pálya területén szemetelni, továbbá bármilyen
tárgyat, sporteszközt a nyomvonalon hagyni!
11. Tilos a pálya területére állattal belépni, őt szabadon engedni, felügyelet nélkül hagyni!
12. Tilos a pályát bármilyen módon rongálni, a nyomvonalon
vagy annak környékén falragaszokat, falfirkákat elhelyezni!
A fentiek betartásával biztosítható, hogy a pumpapályán
történő körözés minden Felhasználó számára biztonságos
és szórakoztató legyen.

Fontos, hogy a két körpálya, életkor és tudásszint alapján
eltérő közönséget céloz meg, ugyanakkor a pumpapályákat,
a Házirend betartása mellett, bárki igénybe veheti! Annak
érdekében, hogy a pumpapályán történő körözés életkortól
és tudásszinttől függetlenül mindenki számára biztonságos és szórakoztató legyen, fontos, hogy a gyakorlottabb
felhasználók a tőlük elvárható maximális figyelemmel viseltessenek a pályán és annak környezetében tartózkodók
irányába!
A pumpapálya használata edzés, sportrendezvény alkalmával csak az eseményen résztvevők számára lehetséges!
A pumpapálya használata korlátozott látási viszonyok
között (pl. este, ködben) nem javasolt!
Amennyiben a pályán rongálás, műszaki meghibásodás
tapasztalható, azonnal értesíteni szükséges az üzemeltetőt,
a megadott elérhetőségen.
Baleset, sérülés esetén a helyszínen lévők kötelesek
a 112-es telefonszámon a hatóságokat értesíteni!
A bejelentés pontos címe:
1221 Budapest, Ady Endre út 7., Elágazás Park

