WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU „KARTODROM – RADOM” PRZEZ UCZESTNIKÓW POPULARNEJ
IMPREZY SAMOCHODOWEJ „SUPEROES”
1. Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie zgodnie z Regulaminem Ramowym i Regulaminem Uzupełniającym Popularnej
Imprezy Samochodowej „Superoes” na stosownym druku.
2. Podpisanie przez uczestników stosownego oświadczenia (poniżej) wcześniej lub bezpośrednio przed rozpoczęciem
imprezy.
3. Osoby uczestniczące w imprezie podporządkowują się poleceniom osób funkcyjnych AR.
4. Wniesienie ustalonej opłaty przed rozpoczęciem imprezy zgodnie z Regulaminem Ramowym i Regulaminem
Uzupełniającym Popularnej Imprezy Samochodowej „Superoes”.
5. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa pobytu na obiekcie, poruszania się pojazdem na próbach sprawnościowo zręcznościowych oraz przeciwpożarowego.
6. Wszystkie samochody i przyczepy (oraz inne pojazdy) obsługi (serwisowe) mogą być ustawione wyłącznie w parku
maszyn. Obowiązuje całkowity zakaz ustawiania wszelkich pojazdów na nawierzchni toru.
7. Dla osób przebywających na obiekcie udostępnione są sanitariaty znajdujące się na torze i w budynku „A”.
8. Na całym obiekcie Automobilklubu Radomskiego (tor kartingowy, drogi dojazdowe, place, parkingi) obowiązuje
całkowity zakaz „palenia gumy”. W przypadku takiego zdarzenia sprawca zobowiązany jest natychmiast wpłacić do kasy
klubu kwotę 5.000 zł (słownie pięć tysięcy złotych). 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.
9. Na całym obiekcie Automobilklubu Radomskiego – drogi wewnętrzne obowiązuje ograniczenie prędkości do 10
km/h.
10. Osoba biorąca udział w „Superoesie” nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Na obiekcie
obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania środków odurzających, picia alkoholu.
11. Osoba biorąca udział w „Superoesie” zobowiązuje się do nie wszczynania, w stosunku do organizatora imprezy
żadnych roszczeń cywilno - prawnych z tytułu poniesionych strat materialnych i uszczerbków na zdrowiu lub życiu.
12. Osoba powodująca zagrożenie na obiekcie będzie wykluczona z imprezy i usunięta z obiektu bez prawa zwrotu
wpisowego, a w przypadku spowodowania strat materialnych pociągnięta będzie do odpowiedzialności karnej i
finansowej.
13. Osoba przebywająca na obiekcie musi bezwzględnie przestrzegać w/w zasad, ewentualnych dodatkowych poleceń
osób funkcyjnych oraz ogólnych zasad BHP i p.poż.
14. Regulamin Korzystania z Obiektu „Kartodrom – Radom” jest do zapoznania się, udostępniany na portierni, u
administratora toru oraz wywieszony na tablicy informacyjnej na obiekcie.
OŚWIADCZENIE
Warunki powyżej przyjmuję do wiadomości i za ich przestrzeganie odpowiadam w pełnym zakresie prawa.
Oświadczam, że treść powyższych warunków oraz Regulaminu obiektu „Kartodrom – Radom”, Regulaminu Ramowego i
Regulaminu Uzupełniającego Popularnej Imprezy Samochodowej „Superoes” jest mi znana i zobowiązuję się do
przestrzegania ich, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Uczestnik „Superoes”:

...................................................................................
imię i nazwisko
....................................................................................................
nr dowodu osobistego

.

…………………........................................................................
pesel
……………………………………..……….............................
Nr rejestracyjny samochodu, który użytkuje uczestnik na obiekcie
Zapoznałem się z regulaminem korzystania z obiektu „Kartodrom – Radom” i zobowiązuję się do przestrzegania tego regulaminu

................................................................................
Czytelny podpis
Radom, dn. ............................
Oświadczenie i przyjął ………………………….……………………………..
Czytelny podpis przyjmującego oświadczenie

