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O testovací trati „CIHELNA“

Pravidla pro testovací jízdy:

Prohlášení jezdce:

Testovací trať byla vytvořena, aby si zájemci o elektrokola prodejny Haibike Morava mohli 
otestovat jejich jízdní vlastnosti. Testovací trať umožňuje otestovat si zvláště průjezdy zatáčkami, 
účinnost brzd, charakteristiku tlumičů, intenzitu dopomoci motoru a celkově vyzkoušet radost z 
pohybu, kterou přináší jízda na elektrokolech Haibike. 


1) Testovací trať je určená pouze zkušeným cyklistům starším 18 let, kteří zvládají technickou 
jízdu v terénu.


2) Testovací trať je značená po celé délce informativními, bezpečnostními i směrovými 
značkami.


3) Cyklista na trati je povinen používat cyklistickou helmu.

4) Vjezd na trať je pouze na vlastní nebezpečí. Provozovatel tratě nenese žádnou odpovědnost 

za vzniklé škody a úrazy způsobené návštěvníky tratě. 

5) Každý návštěvník je odpovědný za své chování.

6) Jízda na trati je povolena pouze v jednom směru, který je na trati vyznačený.

7) Způsobí-li cyklista jakoukoliv škodu na testovacím elektrokole, nebo na testovací trati, tuto je 

povinen okamžitě nahlásit odpovědné osobě a škodu buď zaplatit, nebo provést její opravu 
do původního stavu.


8) Na trať je přísně zakázán vjezd cyklistovi pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

9) Provozovatel má právo, kdykoliv z tratě cyklistu vykázat

Bezpečnost provozu na testovací trati:

1) Přizpůsob styl jízdy svým schopnostem.

2) Sleduj instrukce na trati a řiď se jimi.

3) Jezdi pouze vyznačeným směrem.

4) Zastavuj jen na bezpečných místech, kde nehrozí střet s jiným cyklistou. 

5) Dodržuj dostatečné odstupy od ostatních cyklistů, abys mohl kdykoliv bezpečně zastavit.

6) Vždy měj na hlavě zapnutou ochrannou cyklistickou helmu.

7) Buď obezřetný na místech s nestabilním povrchem zvláště po dešti.

8) Buď ohleduplný k ostatním cyklistům na trati.


Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s pokyny pro testovací jízdy. Souhlasím s tím, 
že se těchto jízd zúčastňuji zcela na vlastní riziko a beru na sebe občansko-právní a trestní 
odpovědnost za mnou způsobené škody na testovacím elektrokole a na majetku testovací trati. 
Rovněž prohlašuji, že nejsem pod vlivem alkoholických ani jiných omamných látek. 


Jméno a Příjmení: _________________________________


Trvalé bydliště: ____________________________________________________________ 


Datum narození: ________________              


Telefon: ________________________                       


Datum a čas:________________________             Podpis:________________________                                                          

Prohlašujeme, že osobní údaje nebudou sdíleny se žádnou třetí osobou a budou do 30 dnů od data podpisu nebo vyřešení případné 
škodné události nebo úrazu skartovány. 

mailto:info@haibike-morava.cz

