
Załącznik nr 8 
 

WARUNKI KORZYSTANIA Z TORU PRZEZ UCZESTNIKÓW 

 IMPREZ  REKREACYJNO-SPORTOWYCH Z ZAKRESU SPORTÓW MOTOROWYCH  
 

1. Zgłoszenie zapotrzebowania na organizację imprezy – korzystania z toru do Biura AR, uzgodnienia dokładnego terminu  

(uwzględniając grafik korzystania z toru w danym sezonie) i podpisanie stosownej umowy przez przedstawiciela uczestników 

imprezy. 

2. Wniesienie ustalonej opłaty przed rozpoczęciem imprezy zgodnie z zapisami umowy, w kasie AR  lub u koordynatora technicznego 

      nadzorującego imprezę z ramienia AR i upoważnionego do tego przez Dyrekcję Automobilklubu Radomskiego. 

3. Wypełnienie i podpisanie przez każdego z uczestników niniejszego oświadczenia wcześniej lub bezpośrednio przed rozpoczęciem  

      imprezy. 

4. Osoby korzystające z toru – uczestnicy imprezy podporządkowują się poleceniom koordynatora technicznego AR. 
5. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa, przeciwpożarowego i zabezpieczenia medycznego zgodnie z zapisami zawartej umowy. 

6. Za bezpieczeństwo, ład i porządek w czasie zajęć na torze odpowiedzialna jest bezpośrednio osoba organizująca imprezę  

– przedstawiciel grupy jej uczestników. 

7. Wszystkie samochody i przyczepy (oraz inne pojazdy) obsługi (serwisowe) mogą być ustawione wyłącznie w parku maszyn   

– w miejscach określonych w umowie lub wskazanych przez koordynatora.   Obowiązuje całkowity zakaz ustawiania wszelkich 

pojazdów na nawierzchni toru. 

8. Dla osób przebywających na torze udostępnione są sanitariaty znajdujące się na torze lub w budynku „A” (w zależności od ilości 

      osób). 

9. Na całym terenie Automobilklubu Radomskiego (tor kartingowy, drogi dojazdowe, place, parkingi) obowiązuje całkowity zakaz 

„palenia gumy”, „kręcenia bączków”, itp. wyczynów ekstremalnych. W przypadku takiego zdarzenia sprawca zobowiązany jest 

natychmiast wpłacić do kasy klubu kwotę 5.000 zł (słownie pięć tysięcy złotych), tytułem kary i zryczałtowanych kosztów naprawy 
uszkodzeń. Sprawca musi się liczyć też z koniecznością dopłaty do tej kwoty, która zrekompensuje w całości powstałą szkodę.   

W przypadkach spornych właściwym do rozstrzygnięcia sprawy jest Sąd Rejonowy w Radomiu. 

10. Na całym terenie AR obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h – z wyłączeniem toru. 

11. Osoba korzystająca z toru – uczestnik imprezy nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Na terenie 

obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania środków odurzających, picia alkoholu. 

12. Osoba korzystająca z toru – uczestnik imprezy zobowiązuje się do nie wszczynania, w stosunku do właściciela toru, żadnych 

      roszczeń cywilno-prawnych z tytułu poniesionych strat materialnych i uszczerbków na zdrowiu lub życiu, powstałych nie z winy  

      właściciela toru. 

13. Osoba powodująca zagrożenie na torze będzie wykluczona z jazdy i usunięta z toru, a w przypadku spowodowania strat 

materialnych pociągnięta będzie do odpowiedzialności karnej i finansowej. 

14. Osoba korzystająca z toru – uczestnik imprezy zobowiązana jest do bezwzględnego przestrzegania „Regulaminu korzystania  

      z obiektu „KARTODROM-RADOM”, który udostępniany jest u koordynatora technicznego AR oraz wywieszony na tablicy   
      informacyjnej na obiekcie. 

15. Osoba przebywająca na torze – uczestnik imprezy musi bezwzględnie przestrzegać w/w zasad, ewentualnych dodatkowych poleceń 

      koordynatora technicznego AR oraz ogólnych zasad BHP i p.poż. 

16. Osoba niepełnoletnia może uczestniczyć w imprezie wyłącznie w czasie obecności opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej  

      pisemnie przez tego opiekuna. 
 

OŚWIADCZENIE KORZYSTAJĄCEGO Z TORU – UCZESTNIKA IMPREZY 

Warunki powyższe przyjmuję do wiadomości i za ich przestrzeganie odpowiadam w pełnym zakresie prawa. Oświadczam, że treść 

powyższych warunków oraz „Regulaminu korzystania z obiektu KARTODROM-RADOM” wraz z załącznikami jest mi znana i  

za ich przestrzeganie odpowiadam w pełnym zakresie prawa, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 

Osoba pełnoletnia  lub opiekun nieletniego:                                                                   Dane nieletniego: 

 
......................................................................................                ................……....................................................................... 

             imię i nazwisko                                              imię i nazwisko  
 

 

.......................................      .........................................                ................................................................................................ 

nr dowodu osobistego                    pesel                                                                                 pesel 
 

 

…………………...................................................................... 

                    NR LICENCJI – dotyczy ZAWODNIKA  

 

                                           ……………………………………..………...................... 

                                            Nr rejestracyjny samochodu wjeżdżającego na teren AR 
 

Oświadczam, że wszystkie przedstawione przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Za podanie nieprawdziwych danych będę ponosił odpowiedzialność 
materialną jeśli z tego wyniknie. 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie  moich danych osobowych zawartych  w oświadczeniu  przez Automobilklub 
Radomski dla potrzeb związanych z działalnością przez niego prowadzoną, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

(Dz.U. z 2014r., poz. 1182)    
 

................................................................................     
                                                                                                                                               Czytelny podpis 

Radom, dn. ......................  korzystanie z toru od godz. .............. do godz. .......................... 

 
 

Oświadczenie i opłatę w kwocie…………..………...… przyjął ………………………….………………………………………………. 

                                      Czytelny podpis przyjmującego oświadczenie 


