
Každý návštevník používa toto športové zariadenie na vlastné riziko.

Jazda maloletých je povolená len od výšky 125 cm  a to len v sprievode dospelého a so súhlasom zákonného zástupcu. 

Pred jazdou si pozorne prečítajte prevádzkový poriadok a vypočujte pokyny obsluhujúceho personálu.

Pred jazdou si vo vlastnom záujme vyložte z vrecák všetky predmety, ktoré by Vám mohli počas jazdy vypadnúť.

Nastupovanie a vystupovanie z motokár sa vykonáva výhradne v priestoroch depa a  za prítomnosti obsluhujúceho 
personálu.

Pri jazde ste povinný používať ochrannú prilbu hlavy, ktorá musí byť riadne upevnená a ochranný priezor musí byť
 uzavretý. Pod prilbou je nutné z hygienických dôvodov používať kuklu. (Kuklu si môžete zakúpiť na recepcii.)

Zákaz jazdenia v nadrozmernom oblečení napr.: veľké vetrovky, košele, šál/šatka, dlhé vlasy.

Nerozvážny spôsob jazdy môže byť príčinou úrazu, je preto nevyhnutné brzdiť vždy včas. Zvoľte takú rýchlosť, aby ste 
neohrozovali seba ani ostatných. Pri nedodržaní bezpečnej vzdialenosti medzi motokárami sa vystavujete riziku nárazu a 
zodpovednosti za škodu spôsobenú nerozvážnym spôsobom jazdy.

Počas jazdy sa plne koncentrujte na úsek dráhy pred Vami, nepúšťajte volant, nemávajte rukami alebo nohami.

Pri jazdení je prísny zákaz akéhokoľvek kontaktu s inou motokárou.

Nikdy nevystupujte z motokáry mimo priestorov depa. Nejazdite príliš pomaly, zastavte iba v prípade núdze.  

Pri núdzovom zastavení alebo kolízii nevystupujte z motokáry a zdvihnutím ruky privolajte pomoc 
obsluhujúceho personálu.

Prísny zákaz jazdenia na motokáre pod vplyvom alkoholu a omamných látok.   

Výjazd a vjazd do depa riadi obsluhujúci personál.

Pri vjazde do depa je povinnosť jazdca signalizovať zdvihnutou rukou odbočovanie do depa pri spomalenej jazde.

V priestoroch dráhy a depa je zakázané fajčiť a vstupovať s jedlom a pitím.

Dodržujte pokyny obsluhujúceho personálu. Pri nedodržiavaní jazdných podmienok alebo pokynov personálu môžete 
byť z jazdy bez náhrady vylúčený.
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Prítomnosť a jazda na vlastné nebezpečenstvo
Prevádzkovateľ neručí za škody spôsobené nedodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových pokynov. 
Vstupom do priestorov Volt racing centra alebo zakúpením jazdného lístka návštevník súhlasí a zaväzuje 
sa dodržiavať bezpečnostné a prevádzkové pokyny. V prípade havárie z vlastnej viny, účtujeme náhradu 
škody poškodených častí motokár či iných zariadení.

Jazda na motokáre
Na jazdu na motokáre nie je potrebný vodičský preukaz. Výkon je v základnom režime nastavený na 
približne 9 HP. Maximálny efektívny výkon je možné nastaviť na 23 HP. Motokára má jednoduché 
ovládanie: dva pedále, ľavá noha BRZDA, pravá noha PLYN, bez radenia prevodových stupňov.
Na motokáre je pod volantom umiestnený vypínač. 
Poloha 1 :jazda vpred. Poloha 0: neutrál. Poloha 2 : spiatočka.  Motokára reaguje okamžite na akýkoľvek 
pohyb volantom. Prvé okruhy prechádzajte opatrne, pokial si zvyknete na riadenie.


