
Κανονισμός λειτουργίας και χρήσης προσομοιωτή 

χιονοδρομίας Maxxtracks ISB2000. 
 

 Η είσοδος/έξοδος από τον προσομοιωτή χιονοδρομίας γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τα σκαλιά 
στη δεξιά πλευρά του.  

 Ο χρήστης οφείλει να ακολουθεί τις υποδείξεις του χειριστή / προπονητή κατά τη χρήση αλλά και 
κατά την προετοιμασία στο χώρο αναμονής, χωρίς παρεκκλίσεις.  

 Η χρήση της πίστας από παιδιά κάτω των 18 ετών γίνεται μόνο με τη συγκατάθεση γονέα.  
 Η χρήση κράνους είναι υποχρεωτική εκτός και αν ο εκγυμναζόμενος δηλώσει γραπτώς ότι  

αναλαμβάνει την ευθύνη μη χρήσης. Συστήνεται η χρήση λοιπού προστατευτικού εξοπλισμού. 
 Οι εκγυμναζόμενοι οφείλουν να ενημερώσουν τον χειριστή/προπονητή για τυχόν καταστάσεις που 

χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής (πχ. τραυματισμοί), πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης καθώς και να 
υπογράψουν (και προσκομίσουν) σχετικό έγγραφο στο οποίο διαβεβαιώνεται πως είναι απόλυτα υγιείς για 
εκγύμναση. 

 Ο χώρος μπροστά από τον βοηθητικό καθρέπτη και μέχρι την ενεργή επιφάνεια χιονοδρομίας 
παραμένει πάντοτε ελεύθερος. Απαγορεύεται η διάσχισή του. 

 Όσο ο προσομοιωτής βρίσκεται σε λειτουργία, οι εκγυμναζόμενοι απαγορεύεται να συγκρατιούνται 
από τις μεταλλικές και ξύλινες προστατευτικές μπάρες που βρίσκονται περιμετρικά του προσομοιωτή ή από 
οποιοδήποτε άλλο σταθερό σημείο, πέραν τον βοηθητικών μπαρών εκμάθησης (έμπροσθεν και εγκάρσια 
κατά περίπτωση) 

 Όλοι οι εκγυμναζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υφίσταται ενδεχόμενο πτώσεων κατά τη 
διάρκεια της εκγύμνασης στον προσομοιωτή και να ακολουθούν τις οδηγίες του χειριστή/προπονητή για 
την αποφυγή τραυματισμών από αυτές. 

 Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα και η χρήση της πίστας υπό την επήρεια ουσιών ή αλκοόλ.  
 Ο εξοπλισμός τοποθετείται από το χρήστη στις ενδεδειγμένες θέσεις/θήκες, με τη λήξη. 
 Συστήνεται άνετος ρουχισμός ενώ είναι δυνατή η χρήση ρουχισμού χιονοδρομίας. Η χρήση του 

προσομοιωτή με κοντό παντελόνι ή/και μπλούζα χωρίς μανίκια εμπεριέχει τον κίνδυνο δημιουργίας μικρο-
εκδορών.  

 Τα χιονοπέδιλα και οι χιονοσανίδες που χρησιμοποιούνται στον προσομοιωτή, έχουν υποστεί ειδική 
επεξεργασία. Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων πέραν των συγκεκριμένων. 

 Κατά τη μεταφορά των χιονοπέδιλων, των χιονοσανίδων και των μπατόν (poles), ο χρήστης οφείλει 
να τα διατηρεί σε κάθετη θέση.  

 Στο κόστος χρήσης περιλαμβάνεται η επίβλεψη και ο εξοπλισμός χιονοδρομίας. Ο εκγυμναζόμενος 
δύναται να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές του μπότες.  

 Κάθε μάθημα διαρκεί 1 ώρα ενώ πραγματοποιείται παράλληλα με άλλους εκγυμναζόμενους (max. 
+ 3 άτομα) παρομοίου επιπέδου δεξιοτήτων, εκτός των πακέτων που φέρουν την ένδειξη «exclusive».  

 Στον προσομοιωτή υπάρχουν 4 emergency stop buttons για τα οποία θα πρέπει ο εκγυμναζόμενος 
να γνωρίζει που βρίσκονται ώστε να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και 
κατόπιν ρητής οδηγίας του χειριστή/προπονητή. 

 Με την λήψη του εξοπλισμού και την έναρξη της χρήσης, αποδέχεστε όλα τα παραπάνω. 
 

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα των χρηστών, θα διαχειρίζονται από τα 

στελέχη της ALPIKA AE με απόλυτη εμπιστευτικότητα και βάσει των κείμενων διατάξεων (ν. 

2472/1997, Οδηγία 95/46/ΕΚ) 

H Alpika AE υλοποιεί πολιτική μη διακρίσεων και δεν επιτρέπει οποιαδήποτε ρατσιστική ή και 

υβριστική συμπεριφορά κατά τη χρήση των εγκαταστάσεων της. 

Καλή διασκέδαση!  


