
ПРАВИЛА КАТАННЯ НА ГІРСЬКОМУ КАРТИНГУ 

Загальні положення  

Усі відвідувачі перед заїздом повинні ознайомитися з Правилами катання на 

гірському картингу та підписати їх. Катання на гірському карті звільняє від 

відповідальності адміністрацію ТК «Буковель» щодо можливих фізичних 

пошкоджень та будь-яких непорозумінь, пов’язаних із втратою особистих речей 

учасників. Робота працівників – забезпечення дотримання всіх необхідних 

заходів безпеки. Будь ласка, пам'ятайте, що можливість аварій значно 

збільшується, якщо учасники не дотримуються наших інструкцій, не звертають 

увагу на графічні вказівники, обмежуючі сітки, ігнорують прохання операторів 

картингу, їздять агресивно або вище рівня їх здатності.  

До спуску не допускаються діти до 5-ти років та ростом менше 110 см. 

Неповнолітні, віком до 16 років допускаються до спуску лише у супроводі 

одного з батьків, що спускатиметься окремим картом, позаду дитини. Окрім 

цього, перед спуском необхідно підписати документ, що засвідчує повну 

відповідальність одного з батьків за неповнолітню особу. Також до заїзду не 

допускаються вагітні жінки.  

Пріоритетом ТК «Буковель» є безпека всіх наших гостей та співробітників. 

Адміністрація туристичного комплексу дотримується суворої «політики 

нульової терпимості» щодо алкоголю та вживання наркотиків. Будь-яка особа, 

по відношенню до якої є сумніви та підозри щодо вживання  нею алкогольних 

напоїв чи наркотичних речовин, не отримує дозвол брати участь у заїзді і не 

матиме права на відшкодування.  

Адміністрація курорту залишає за собою право відмовити в заїзді будь-якому 

відвідувачу без пояснень.  

Погоджуючись із правилами, відвідувач зобов’язується відшкодувати ремонт 

карту, траси, інфраструктури схилу в разі їх пошкодження з його вини 

відповідно до складеного адміністрацією Акту пошкодження майна компанії.  

Правила катання  

Катання на картингу — безконтактний вид спорту. Зіткнення, удари чи 

блокування не допускаються, за це вас можуть зняти з заїзду без повернення 

коштів та права повторного заїзду.  

 

 

 



Запам’ятайте, що для власної безпеки перед початком заїзду необхідно: 

 • довге волосся зав’язати в вузол чи заховати під одяг;  

• перевірити, чи інші частини одягу не можуть заплутатися в рухомих частинах 

карта й призвести до небезпечних ситуацій;  

• застібнути захисний шолом;  

• телефони, гаманці, будь-які інші предмети надійно сховати у кишені.  

Після того, як Ви дістались фінішу, закінчивши гонку, уповільніть рух перед 

в’їздом на піт-лайн. Посадку та висадку здійснюйте з дозволу оператора або 

після повної зупинки всіх учасників заїзду.  

Під час заїзду категорично заборонено:  

• таранити інших учасників спуску; 

• заїжджати за обмежувальну сітку / прапорці, покидати трасу;  

• таранити та збивати обмежувальні та інформаційні знаки й огорожу;  

• зупинятися на трасі (без нагальної потреби), й тим самим ускладнюючи рух 

для інших відвідувачів. 

 На трасі дозволено здійснювати обгін інших учасників спуску виключно на 

прямих ділянках, зберігаючи безпечну бокову дистанцію.  

Якщо ваш карт був пошкоджений в результаті будь-якого гоночного інциденту 

(незалежно від відповідальності за інцидент), ваша гонка закінчилася —  без 

відшкодування. Якщо адміністрація визначає, що інцидент стався не з вашої 

вини, ви отримаєте повторний заїзд.  

Водії, що їздять агресивно, зневажаючи інших учасників, наражаючи на 

небезпеку себе та інших, керуючи картом понад межами власних можливостей, 

а також без урахування наших правил, будуть покарані —  зупинкою і 

попередженням або видаленням учасника з заїзду без повернення коштів.  

Якщо ви отримали попередження, будь ласка, пам'ятайте, що це робиться для 

забезпечення безпеки всіх учасників. Не реагуйте агресивно або образливо, це 

тільки призведе до виключення зі спуску.  

Якщо ви отримали попередження, відреагуйте на нього так, щоби 

співробітники траси зрозуміли, що ви звертаєте увагу на їх попередження й 

розумієте, що діяли неправильно.  



Слухайте уважно, з яких причин вас зупинили й чекайте доки вам дозволять 

повернутися до спуску. Не вступайте в суперечку з оператором атракціону. Як і 

в більшості видів спорту, рішення менеджера є остаточним, і він буде приймати 

це рішення, керуючись  доповідями операторів атракціону, які стали свідками 

інциденту.  

Будь-який прояв агресії — фізичної або словесної — стосовно персоналу або 

відвідувачів, призведе до негайного видалення без відшкодування. 

 


