
                                                            
 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV KOLESARSKEGA PARKA KRANJSKA 

GORA 

 
•  Vožnja po progi je na lastno odgovornost. Upravitelj proge, Žičnice Kranjska Gora, ne odgovarja za 

telesne poškodbe, poškodbe koles ali kolesarske opreme ter za krajo koles ali kolesarske opreme, ki bi 
se zgodile med uporabo kolesarskega parka. 

• V primeru, da je uporabnik parka pod vplivom alkohola, drog ali je podvržen epileptičnim napadom, je 
uporaba prog v kolesarskem parku prepovedana. 

• Osebam mlajšim od 18 let je uporaba proge dovoljena samo s podpisanim soglasjem staršev. Osebe mlajše 
od 15 let mora spremljati eden od staršev ali skrbnikov.    

• Za varnost mladoletnih oseb so odgovorni njihovi starši. 

• Proga ni primerna za popolne začetnike. 

• Obvezna je uporaba varnostne čelade. Uporaba zaščitne opreme je priporočljiva. 

• Uporabljajte le progi primerno gorsko kolo. 

• Prva vožnja naj bo namenjena spoznavanju proge in ovirami na njej. 

• Hitrost vožnje prilagodite karakteristikam in razmeram na progi, še posebej v primeru slabih vremenskih 
razmer. 

• Ne ogrožajte drugih, še posebej manj veščih kolesarjev. 

• Ne zapuščajte označenih poti in vozite le po označeni progi. 

• Uporabniku je najstrožje prepovedano kakor koli predelovati oziroma spreminjati potek proge ali ovir na 

njej. 

• Vzpenjanje po progi, bodisi peš ali s kolesom, je strogo prepovedano. 

• Vozovnica za prevoz na sedežnici ni prenosljiva. 

• Proge izven obratovalnega časa ni dovoljeno uporabljati. 

• Psi in drugi ljubljenčki na progi niso dovoljeni. 

• Neupoštevanje pravil se kaznuje s takojšnjim odvzemom vozovnice. 

• Upravitelj si pridružuje pravico, da park iz varnostno tehničnih razlogov (ogenj, vihar, strele, nevihte, slaba 
vremenska napoved…) in drugih izrednih dogodkov park zapre. V tem primeru povračilo kupnine ni 
mogoče. Vračilo kupnine prav tako ni mogoče, če uporabnik park zapusti prostovoljno.  

• Kolesa na sedežnici uporabnik prevaža na lastno odgovornost. Ne glede na to ali kolo naložite sami ali 
vam pri tem pomaga zaposleni Žičnic Kranjska Gora, za poškodbe na kolesu ne odgovarjamo. 

• V primeru, da ste bili udeleženec ali priča nesreče, o tem nemudoma obvestite pristojne Žičnic Kranjska 
Gora ali pokličite številko 112. 

 
S svojim podpisom jamčim, da sem podrobno prebral/a in sem seznanjen/a s pravicami in 
obveznostmi uporabnikov kolesarskega parka. Strinjam se, da bom vozil/a na lastno odgovornost in,  
da v primeru poškodbe, ne bom prenašal/a odgovornosti na upravitelja kolesarskega parka. 
 
 
Ime in priimek: ……………………………………….                                            Datum: ……………………….. 
 
Naslov:………………………………………………... 
 
Poštna št., kraj:……………………………………….                                            Podpis uporabnika: 
 

               E-naslov :………………………………………………...                                        ………………………………….  

 
Soglasje staršev (za osebe mlajše od 18 let): 

 
Podpisani/a ……………………….. soglašam, da moj otrok …………………………. uporablja  
kolesarsko progo Žičnic Kranjska Gora. Za njegovo varnost odgovarjam sam/a. 
 
 
Podpis:……………………………….. 

 
 

Soglašam, da družba RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.o.o., podatke posredovane na pristopni izjavi, zbira in 
uporablja skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1.Zavezani smo k spoštovanju vaše 
zasebnosti in skrbi za varnost vaših osebnih podatkov. V izjavi na naši spletni strani www.ski-kranjska-
gora.com in na prodajnem mestu podrobno predstavljamo kako obdelujemo osebne podatke in zakaj ter kako 
soglasje lahko kadarkoli prekličete. 

http://www.ski-kranjska-gora.com/
http://www.ski-kranjska-gora.com/

