Załącznik nr 7
ZASADY ORGANIZACYJNE JAZD NA GOKARTACH
BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ AR
ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA OBIEKCIE „KARTODROM – RADOM”
1. Jazdy na gokartach AR odbywają się w dniach i godzinach określonych w grafiku korzystania z toru na
dany sezon.
2. Osoba zainteresowana skorzystaniem z jazd zgłasza zapotrzebowanie osobie funkcyjnej - pracownikowi
AR prowadzącej obsługę jazd.
3. Z toru kartingowego korzystać mogą osoby w wieku od lat 8 i odpowiednich do kierowania gokartem
warunkach fizycznych. Dzieci poniżej 16 lat będą dopuszczone do uczestnictwa w jazdach wyłącznie za
zgodą swoich opiekunów.
4. Osoba niepełnoletnia może korzystać z toru wyłącznie w czasie obecności opiekuna prawnego lub osoby
upoważnionej notarialnie przez tego opiekuna.
5. Uczestnik, bądź jego opiekun przed przystąpieniem do jazd zobowiązany jest do zapoznania się
z Regulaminem korzystania z obiektu „Kartodrom – Radom”, w szczególności z Załącznikiem nr 6
– Regulaminem jazd na gokartach i poświadczenia spełnienia zawartych w nim zapisów.
6. Osoba funkcyjna – pracownik AR przed przystąpieniem uczestnika do jazdy, przeprowadza szkolenie
w zakresie przygotowania do jazdy, omówienia obowiązków i zakazów oraz zasad poruszania się po
torze – zgodnie z Regulaminem jazd na gokartach.
7. Uczestnik, bądź jego opiekun przed przystąpieniem do jazd zobowiązany jest do uiszczenia opłaty
w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem. Opłatę pobiera osoba funkcyjna - pracownik AR
prowadząca obsługę jazd i wydaje potwierdzenie dokonania wpłaty – paragon fiskalny.
8. Osoba korzystająca z jazd bezwzględnie podporządkowuje się poleceniom osoby funkcyjnej
- pracownika AR prowadzącego obsługę jazd.
9. Za bezpieczeństwo, ład i porządek w czasie korzystania z toru kartingowego odpowiedzialna jest
bezpośrednio osoba korzystająca.
10. Uczestnik, lub jego opiekun ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za szkody osobiste, czy
majątkowe spowodowane przez siebie lub podopiecznego podczas użytkowania toru kartingowego.
11. Każdy uczestnik korzysta z toru kartingowego na własną odpowiedzialność, jest świadomy
konsekwencji nie przestrzegania obowiązującego regulaminu, i nie będzie wszczynał w stosunku do
organizatora żadnych roszczeń cywilno-prawnych z tytułu poniesionych strat materialnych i uszczerbku
na zdrowiu lub życiu, powstałych nie z winy organizatora.
12. Osoby towarzyszące korzystającemu z toru kartingowego mogą przebywać wyłącznie poza obrębem
toru.
13. Dla osób przebywających na torze udostępnione są sanitariaty znajdujące się w budynku „A” lub na
torze (w zależności od ilości osób).
14. 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.
15. Osoba korzystająca z toru nie może być pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających,
leków, ani żadnych czynników wpływających na świadomość, bądź zaburzających reakcje kierującego
pojazdem.
16. Na terenie obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu oraz zażywania środków odurzających,
narkotyków – dotyczy wszystkich osób (zarówno korzystających z toru, jak i im towarzyszących).
17. Osoba powodująca zagrożenie na torze kartingowym – nie przestrzegająca zapisów Regulaminu
korzystania z obiektu „Kartodrom – Radom” (wraz z załącznikami) – będzie wykluczona z jazd
i usunięta z toru – bez zwrotu opłaty, a w przypadku spowodowania strat materialnych pociągnięta
będzie do odpowiedzialności karnej i finansowej. Oceny zagrożenia dokonuje osoba funkcyjna
- pracownik AR prowadząca obsługę jazd. Osoba wykluczona z jazd i usunięta z toru ma w każdym
przypadku zakaz korzystania z toru przez okres minimum 1 roku.
18. Osoba korzystająca z toru zobowiązana jest bezwzględnie przestrzegać w/w zasad, dodatkowych poleceń
osoby funkcyjnej nadzorującej jazdy – pracownika AR, ogólnych zasad BHP i p.poż oraz ogólnie

przyjętych zasad współżycia społecznego, pod groźbą wykluczenia z jazd bez zwrotu opłaty. Oceny
dokonuje pracownik AR. Osoba wykluczona z jazd i usunięta z toru ma w każdym przypadku zakaz
korzystania z toru przez okres minimum 1 roku.
19. Osoba korzystająca z toru oraz osoby jej towarzyszące zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania
Regulaminu korzystania z obiektu „Kartodrom – Radom” (wraz z załącznikami), który udostępniany jest
u osoby funkcyjnej – pracownika AR prowadzącej obsługę jazd, w sekretariacie AR oraz wywieszony na
tablicy informacyjnej na obiekcie.

