REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU „KARTODROM – RADOM”
Niniejszy
Regulamin
został
opracowany
w
oparciu
o
przepisy
ustawy
z
dnia
22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. nr. 106, poz. 680)
z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 1998 roku
w
sprawie
szczegółowych
warunków
i
sposobów
działania
służb
porządkowych
organizatora imprezy sportowej (Dz.U.Nr 32 poz. 169).
Regulamin określa warunki korzystania z obiektu „KARTODROM-RADOM”, z uwzglednieniem i stosowaniem
w sprawach w Regulaminie nieuregulowanych przepisów ogólnych bezpieczeństwa, ruchu drogowego,
przeciwpożarowych, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, odrębnych ustaw i
przepisów szczególnych.
Wejście na „Kartodrom - Radom" oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów, na podstawie których
Regulamin został wydany.
"Kartodrom – Radom” zlokalizowany jest na terenie Automobilklubu Radomskiego, który jest właścicielem
obiektu.
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Przepisy ogólne.
Regulamin obowiązuje na terenie obiektu „Kartodrom - Radom" mającego charakter obiektu
interdyscyplinarnego z ukierunkowaniem na popularyzację i promocję sportów motorowych,
a także szeroko pojętą działalność na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Regulamin określa zasady i warunki korzystania z obiektu „Kartodrom - Radom” w czasie: imprez
sportowych o charakterze zamkniętym (zawody kartingowe, motocyklowe, skuterowe itp.); imprez
sportowych o charakterze popularnym (np. Popularne Imprezy Samochodowe, szkolenia motoryzacyjne);
jazd treningowych gokartami, motocyklami i skuterami; jazd wolnych gokartami, motocyklami i skuterami;
innych imprez rekreacyjno-sportowych, w tym dla użytkowników i posiadaczy pojazdów mechanicznych
typu zloty pojazdów markowych, dla dzieci i młodzieży w sportach motorowych oraz zasady
odpowiedzialności osób korzystających z obiektu w przypadkach naruszenia przepisów niniejszego
regulaminu. Przepisy dotyczą zarówno osób korzystających z „Kartodromu – Radom”, jak również widzów
i obsługi. Wszystkie załączniki wymienione w treści Regulaminu stanowią jego integralną część i mają moc
obowiązującą.
Na terenie Automobilklubu Radomskiego obowiązuje zakaz lądowania wszelkich statków powietrznych z
wyjątkiem statków powietrznych policji i służb ratowniczych.
W czasie trwania zawodów kartingowych obowiązuje zakaz używania wszelkich urządzeń zdalnie
sterowanych. Dopuszcza się możliwość użycia takich urządzeń po uzyskaniu zgody oraz zakresu użycia w
Biurze AR.
Korzystanie z obiektu wymaga zgody Zarządu AR wydawanej jednorazowo, cyklicznie lub na stałe w
zależności od formy korzystania. W tym celu zawierane są stosowne porozumienia, umowy, podejmowane
uchwały zgodne z obowiązującym w tym zakresie prawem. Zarząd AR może upoważnić konkretne osoby do
wykonywania w imieniu Zarządu w/w czynności.
Osoby przebywające na terenie „Kartodrom - Radom" podlegają przepisom prawa, przepisom polskich i
międzynarodowych organizacji sportowych oraz przepisom niniejszego Regulaminu.
Korzystanie z obiektu wymaga wcześniejszego zapoznania się z „Regulaminem korzystania
z obiektu „Kartodrom - Radom” – regulamin jest, do zapoznania się, zamieszczony na stronie internetowej
AR, udostępniany w sekretariacie Klubu, u wyznaczonej osoby funkcyjnej – pracownika AR oraz
wywieszony na tablicy informacyjnej na obiekcie.
Wstęp na obiekt jest wolny lub odpłatny, w zależności od regulaminu imprezy, może on być również
ograniczony do konkretnej grupy osób.
Wszystkie osoby przebywające na obiekcie muszą podporządkować się regulaminom szczegółowym danej
imprezy, a także bezwzględnie wykonywać polecenia osób funkcyjnych – pracowników AR oraz służb
porządkowych.
Służby porządkowe lub inne osoby upoważnione przez Zarząd AR, mają prawo do legitymowania, na terenie
obiektu i terenach bezpośrednio do niego przyległych, osób, które nie stosują się do warunków niniejszego
Regulaminu.
1

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

W przypadku imprez biletowanych lub odpłatnych należy zachować bilet – potwierdzenie dokonania opłaty
do kontroli, przez cały czas przebywania na obiekcie. W przypadku braku biletu – potwierdzenia dokonania
opłaty osoba może zostać wydalona z obiektu.
Służba porządkowa jest uprawniona (także przy użyciu środków technicznych) do kontroli osób podczas
wejścia oraz w każdym czasie trwania zawodów lub imprezy, celem stwierdzenia czy nie stanowią one
zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo wskutek posiadania broni lub
przedmiotów niebezpiecznych.
Osoba(y) w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, stwarzające możliwość zagrożenia
dla innych osób lub obiektu, będą usunięte z obiektu przez służby porządkowe lub inne osoby upoważnione
przez Zarząd AR.
W uzasadnionych przypadkach, służby porządkowe mają prawo do zaostrzenia kontroli zwłaszcza
w zakresie wnoszenia /posiadania/ niedozwolonych przedmiotów.
Każda osoba, samym faktem przebywania na obiekcie, wyraża zgodę na wykonywanie poleceń
i uwag służb porządkowych oraz stosowanie przepisów p-poż. i bhp.
W czasie trwania imprez widzowie mogą przebywać na trybunach i wokół ogrodzenia płyty toru.
Wszystkie osoby funkcyjne, w zakresie każdej imprezy, muszą posiadać identyfikatory w/g wzoru
wynikającego z przepisów danej dyscypliny sportu lub opracowanego przez Zarząd AR.
W stosunku do pozostałych imprez, identyfikatory są wydawane przez organizatora danej imprezy.
Uczestnicy działań prowadzonych na obiekcie zobowiązani są do noszenia opasek identyfikacyjnych,
identyfikatorów lub innych oznakowań zgodnie z warunkami korzystania z toru oraz zapisami regulaminów
zawodów lub imprez.
Automobilklub Radomski ma prawo zmiany uprzednio ogłoszonych terminów zawodów w sportach
motorowych i innych imprez bez wcześniejszego uprzedzenia. Stowarzyszenie z tego tytułu nie ponosi
odpowiedzialności.
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.
Na obiekcie oraz drogach i placach przyległych można parkować wyłącznie w miejscach oznaczonych do
tego celu lub wskazanych przez odpowiednie służby. Obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania pojazdów
w miejscach niedozwolonych, zastawiania bram wjazdowych, dróg ewakuacyjnych, niszczenia
infrastruktury, w tym: ogrodzenia, budynków, budowli, terenów zielonych, nawierzchni i pobocza toru.
Zabrania się posiadania przy sobie: niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych oraz ich
spożywania, broni palnej, białej, chemicznej, wyrobów pirotechnicznych, napojów w szklanych
opakowaniach.
Osoby naruszające powyższy regulamin mogą być pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej lub karnej
oraz do pokrycia kosztów wyrządzonej szkody. W drastycznych przypadkach osoby takie mogą mieć
/uchwalony przez Zarząd AR/ zakaz wstępu na obiekt.
W przypadku imprez masowych zastosowanie mają przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz.U. 106/1997 poz. 680) z późniejszymi zmianami.
Każda osoba korzystająca z obiektu „Kartodrom – Radom” zobowiązana jest do przestrzegania przepisów
niniejszego regulaminu.
Automobilklub Radomski nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie
stosowania się przez osoby przebywające na obiekcie i osoby korzystajace z obiektu do niniejszego
Regulaminu oraz poleceń, nakazów, wskazówek i instruktażu osób funkcyjnych – pracowników AR oraz
służb porządkowych.
Korzystanie z obiektu odbywa się na własne ryzyko osoby korzystającej, z wyłączeniem jekiejkolwiek
odpowiedzialności Automobilklubu Radomskiego.
Osoby korzystające z obiektu ponoszą wyłaczną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń spowodowanych ruchem
pojazdów, których używają lub wprowadzają na teren obiektu i zobowiązują się przejąć i zaspokoić wszelkie
roszczenia osób trzecich wynikłe z tego tytułu.
Osoba korzystająca z obiektu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność finansową z tytułu zniszczeń
mienia znajdującego się na obiekcie oraz naruszenia stanu infrastruktury obiektu, w szczególności będącego
skutkiem poruszania się pojazdów poza wyznaczonymi drogami i trasami.
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II. Rodzaje działalności prowadzonej na obiekcie „Kartodrom – Radom”.
1.
Pod pojęciem zawody sportowe (zawody kartingowe czy motocyklowe), przeprowadzane
w dyscyplinach, na które obiekt posiada licencję PZM, należy rozumieć imprezę sportową organizowaną w
oparciu o regulamin zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie /FIA/CIK, FIM oraz PZM/, w
której uczestniczą osoby spełniające wymogi zawarte w w/w Regulaminach.
2.
Pod pojęciem Popularne Imprezy Samochodowe należy rozumieć imprezę o charakterze otwartym,
w której uczestniczyć mogą wszystkie osoby posiadające prawo jazdy kat. B oraz sprawny techniczne
samochód, w oparciu o Regulamin Popularnej Imprezy Samochodowej.
3.
Pod pojęciem jazd treningowych należy rozumieć wykorzystywanie toru do celów treningowych przez
osoby (zarówno członków Automobilklubu Radomskiego, jak i członków innych Klubów sfederowanych w
Polskim Związku Motorowym) posiadające licencje i certyfikaty sportu kartingowego, samochodowego lub
motocyklowego wymagane przez Polski Związek Motorowy.
4.
Pod pojęciem jazd wolnych gokartami, motocyklami i skuterami należy rozumieć wykorzystanie toru do
jazd przez osoby posiadające własne pojazdy oraz uprawnienia i dokumenty przewidziane przepisami Prawa
o ruchu drogowym.
5.
Pod pojęciem jazd gokartami stanowiącymi własność AR należy rozumieć wykorzystanie toru do jazd przez
osoby, które wniosły stosowną opłatę oraz zapoznały się z Regulaminem jazd na gokartach określającym
warunki korzystania z jazd.
6.
Pod pojęciem inne imprezy rekreacyjno-sportowe, w tym dla użytkowników i posiadaczy pojazdów
mechanicznych typu zloty pojazdów markowych, dla dzieci i młodzieży w sportach motorowych należy
rozumieć wszelkie niewymienione wyżej imprezy organizowane przez Automobilklub Radomski, instytucję,
jednostkę organizacyjną, firmę lub osobę/osoby korzystające z „Kartodrom -Radom” w celu organizacji
imprezy.
7.
Prowadzenie działalności na obiekcie odbywa się w dniach i godzinach określonych w Grafiku korzystania
z toru obowiązującym w danym sezonie – załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z
kalendarzem imprez i ustaleniami zawartymi w stosownych umowach.
III.
1.

2.

Warunki korzystania z „Kartodromu - Radom” w czasie zawodów sportowych.
Osoby uczestniczące w zawodach kartingowych czy motocyklowych zobowiązane są do:
a. Poruszania się gokartem, motocyklem, skuterem wyłącznie po torze kartingowym i torze jazd próbnych
wyłącznie w wyznaczonym przez Automobilklub czasie. Poza tymi miejscami gokart, motocykl, skuter
musi być pchany lub przewożony na specjalnym wózku.
b. W przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy natychmiast powiadomić o tym zespół
medyczny zabezpieczający zawody.
c. Przestrzegania przepisów p.poż i ochrony środowiska w parku maszyn:
- posiadania gaśnicy proszkowej
- nie używania otwartego ognia
- stosowania sprawnych urządzeń elektrycznych posiadających znak bezpieczeństwa „B” zgodnie z
instrukcją
- stosowania mat zabezpieczających przed wsiąkaniem w ziemię substancji niebezpiecznych –
zgodnych z obowiązującymi regulaminami PZM i przepisami.
- informowania przedstawicieli Automobilklubu o wszelkich naruszeniach przepisów p.poż
i pojawiających się zagrożeń pożarowych
- w przypadku zaistnienia pożaru do bezzwłocznego powiadomienia Państwowej Straży Pożarnej
(998/112) i przedstawiciela Automobilklubu.
d. Przestrzegania tzw. ciszy nocnej. W godzinach 22.00 – 6.00 zabrania się, pod rygorem wykluczenia z
zawodów, uruchamiania w parku maszyn silników gokartów, motocykli, skuterów.
e. Stosowania się do poleceń służb porządkowych i przedstawicieli Automobilklubu (sędziów
i pozostałych osób funkcyjnych).
Osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu podlegają:
a. Pouczeniu lub karom zgodnym z obowiązującymi na dany rok regulaminami w sporcie kartingowym i
motocyklowym.
b. W przypadkach drastycznych Automobilklub zastrzega sobie prawo powiadomienia służb
porządkowych, Straży Miejskiej, Policji, a w ostateczności, w celu ochrony dóbr osobistych Klubu lub
egzekwowania należności za poniesione straty, wystąpienia na drogę sądową wobec uczestnika/
sprawcy zdarzenia.
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IV. Warunki korzystania z „Kartodromu - Radom” w czasie Popularnych Imprez Samochodowych /PIS/.
1.
Osoby uczestniczące w PIS zobowiązane są do:
a. Poruszania się samochodem wyłącznie wyznaczoną trasą (wskazaną w notatkach nawigacyjnych).
b. Poza trasami prób obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h na całym terenie obiektu.
c. Przestrzegania przepisów p. poż i ochrony środowiska
- informowania przedstawicieli Automobilklubu o wszelkich naruszeniach przepisów p.poż
i pojawiających się zagrożeniach pożarowych
- w przypadku zaistnienia pożaru do bezzwłocznego powiadomienia Państwowej Straży Pożarnej
(998/112) i przedstawiciela Automobilklubu.
d. W przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej należy dokonać
niezbędnych czynności i w razie konieczności niezwłocznie powiadomić Pogotowie Ratunkowe –
998/112.
e. Stosowania się do poleceń służb porządkowych i przedstawicieli Automobilklubu (sędziów
i pozostałych osób funkcyjnych).
2.
Osoby niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu podlegają:
a. Pouczeniu lub karom zgodnym z obowiązującymi w danym sezonie regulaminami sportu
samochodowego i regulaminami PIS.
b. W przypadkach drastycznych Automobilklub zastrzega sobie prawo wystąpienia na drogę sądową.
V.
1.

2.
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Warunki korzystania z „Kartodromu - Radom” w czasie jazd wolnych.
Osoby korzystające z jazd wolnych gokartami, motocyklami i skuterami zobowiązane są do:
a. Poruszania się po torze w jednym kierunku i wyłącznie po wyznaczonej trasie.
b. Stosowania w czasie jazdy kasków ochronnych i odpowiedniej odzieży ochronnej.
c. Zachowania ostrożności.
d. Stosowania się do poleceń osoby prowadzącej lub nadzorującej jazdy – osoby funkcyjnej –
pracownika AR.
e. Wypełnienia i podpisania stosownego oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i stosowania
warunków korzystania z toru oraz Regulaminu korzystania z obiektu „KARTODROM-RADOM”
bezpośrednio przed korzystaniem z toru – załącznik nr 2 – sport kartingowy, załącznik nr 2.a. –
motocykle, skutery, załącznik 2.b. – karting – jazdy wolne do niniejszego Regulaminu.
f. Posiadania i przedstawienia do kontroli wymaganych dokumentów przy składaniu wypełnionego
oświadczenia.
g. Wniesienia opłaty za korzystanie z toru zgodnej z cennikiem zatwierdzonym przez Zarząd AR na dany
rok i zachowania potwierdzenia wpłaty do kontroli.
Osobom korzystającym z jazd wolnych zabrania się:
a. Samowolnej zmiany kierunku jazdy.
b. Jazdy inną niż wyznaczona trasą.
c. Jazdy pod wpływem alkoholu i innych środków o podobnym działaniu.
Osoby prowadzące lub nadzorujące jazdy wolne – osoby funkcyjne – pracownicy AR zobowiązane są do:
a. Sprawowania ciągłego nadzoru nad jazdami wolnymi.
b. Zabezpieczania toru jazd wolnych przed dostępem osób niepowołanych.
c. Pobrania opłaty za korzystanie z toru zgodnej z cennikiem zatwierdzonym przez Zarząd AR na dany
rok oraz wydania potwierdzenia wpłaty.
d. Sprawdzenia prawidłowości wypełnienia oświadczenia i zgodności danych w nim zawartych
z przedstawionymi dokumentami.
Osoby prowadzące lub nadzorujące jazdy wolne – osoby funkcyjne – pracownicy AR mają prawo do:
a. podziału uczestników jazd na grupy w czasie korzystania z toru,
b. wstrzymania przyjmowania osób zainteresowanych skorzystaniem z toru ze względów
bezpieczeństwa przy dużej liczbie uczestników jazd.
O maksymalnej ilości uczestników przebywających jednocześnie na torze decyduje osoba prowadząca lub
nadzorująca jazdy wolne – osoba funkcyjna – pracownik AR. Pozostali muszą znajdować się poza obrębem
toru (za bramą) lub w części serwisowej, w zależności od szczegółowego ustalenia.
Osoby niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu, warunków korzystania z toru lub poleceń
osoby prowadzącej – nadzorującej jazdy – osoby funkcyjnej – pracownika AR mogą zostać usunięte z
toru.
W przypadkach drastycznych Automobilklub zastrzega sobie prawo wystąpienia na drogę sądową.
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8.

Za wszelkie straty powstałe w czasie korzystania z toru, w szczególności w majątku Automobilklubu,
odpowiedzialność ponosi korzystający.

VI.
Warunki korzystania z „Kartodromu - Radom” w czasie jazd treningowych.
1.
Jazdy treningowe – sport kartingowy
1.1. Osoby korzystające z toru w celu prowadzania jazd treningowych gokartami zobowiązane są do:
a. Przestrzegania przepisów zawartych w obowiązującym w danym roku regulaminach sportu
kartingowego i komunikatach GKSK.
b. Zgłoszenia zapotrzebowania korzystania z toru co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.
c. Wypełnienia i podpisania stosownego oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i stosowania warunków
korzystania z toru oraz Regulaminu korzystania z obiektu „KARTODROM-RADOM” bezpośrednio
przed korzystaniem z toru – załącznik nr 2, dla członków Sekcji Kartingowej AR – załącznik nr 3 do
niniejszego Regulaminu.
d. Wniesienia opłaty za korzystanie z toru zgodnej z cennikiem zatwierdzonym przez Zarząd AR na dany
rok i zachowania potwierdzenia wpłaty do kontroli.
e. Zagwarantowanie nadzoru nad jazdami treningowymi przez osobę posiadającą uprawnienia trenera lub
instruktora.
f. Dopuszczenie
do jazdy osób
i gokartów, które
spełniają warunki
określone
w obowiązującym w danym roku regulaminach sportu kartingowego oraz Komunikatach GKSK.
g. Zamknięcia bramy wjazdowej na tor celem niedopuszczenia na tor osób postronnych.
h. Zapewnienia warunków bezpieczeństwa, p.poż. i opieki medycznej określonych w w/w regulaminach.
1.2. Automobilklub Radomski nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w czasie korzystania
z toru straty, tak w stosunku do osób korzystających i ich pojazdów, jak również osób trzecich.
1.3. Za wszelkie straty powstałe w czasie korzystania z toru, w szczególności w majątku Automobilklubu,
odpowiedzialność ponosi korzystający.
2.

Jazdy treningowe – sport motocyklowy - motocykle i skutery
2.1. Osoby korzystające z toru w celu prowadzania jazd treningowych motocyklami lub skuterami
zobowiązane są do:
a. Przestrzegania przepisów zawartych w obowiązującym w danym roku regulaminach sportu
motocyklowego i komunikatach GKSM.
b. Zgłoszenia zapotrzebowania korzystania z toru, co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.
c. Wypełnienia i podpisania stosownego oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i stosowania
warunków korzystania z toru oraz Regulaminu korzystania z obiektu „KARTODROM-RADOM”
bezpośrednio przed korzystaniem z toru – załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
d. Wniesienia opłaty za korzystanie z toru zgodnej z cennikiem zatwierdzonym przez Zarząd AR na
dany rok. i zachowania potwierdzenia wpłaty do kontroli.
e. Dopuszczenia do jazdy osób i pojazdów, które spełniają warunki określone
w obowiązującym w danym roku regulaminach sportu motocyklowego.
f. Zamknięcia bramy wjazdowej na tor celem niedopuszczenia na tor osób postronnych.
g. Zapewnienia warunków bezpieczeństwa, p.poż. i opieki medycznej.
2.2. Osoby nadzorujące jazdy treningowe – osoby funkcyjne – pracownicy AR mają prawo do:
a. podziału uczestników jazd na grupy w czasie korzystania z toru,
b. wstrzymania przyjmowania osób zainteresowanych skorzystaniem z toru ze względów
bezpieczeństwa przy dużej liczbie uczestników jazd.
2.3. O maksymalnej ilości uczestników przebywających jednocześnie na torze decyduje osoba prowadząca
lub nadzorująca jazdy wolne – osoba funkcyjna – pracownik AR. Pozostali muszą znajdować się poza
obrębem toru (za bramą) lub w części serwisowej, w zależności od szczegółowego ustalenia.
2.4. Automobilklub Radomski nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w czasie korzystania
z toru straty, tak w stosunku do osób korzystających i ich pojazdów, jak również osób trzecich.
2.5. Za wszelkie straty powstałe w czasie korzystania z toru, w szczególności w majątku Automobilklubu,
odpowiedzialność ponosi korzystający.

3.

Osoba niepełnoletnia może korzystać z jazd treningowych wyłącznie w czasie obecności opiekuna
prawnego lub osoby upoważnionej pisemnie przez tego opiekuna i za jego zgodą.

VII.

Zasady organizacyjne korzystania z toru do jazd treningowych i wolnych stanowią załącznik nr 5 do
niniejszego Regulaminu.
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VIII. Warunki korzystania z „Kartodromu – Radom” w czasie jazd na gokartach będących własnością
Automobilklubu Radomskiego.
1.
Osoby korzystające z jazd zobowiązane są:
a. Uiścić opłatę zgodną z obowiązującym cennikiem zatwierdzonym przez Zarząd AR na dany rok.
b. Poruszać się po torze w jednym kierunku i wyłącznie po wyznaczonej trasie.
c. Zachować ostrożność.
d. Stosować się do wskazówek, poleceń oraz nakazów osoby prowadzącej jazdy - osoby funkcyjnej –
pracownika AR.
e. Zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy.
f. Znacznie ograniczyć prędkość poruszając się drogą zjazdową do boksu.
g. Stosować kask ochronny oraz obuwie odpowiednie do kierowania pojazdem (zakaz jazdy
w klapkach i obuwiu luźnym).
h. Zabezpieczyć wszystkie ruchome części garderoby oraz spiąć długie włosy.
i. Przestrzegać zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminie jazd na gokartach
stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.
2.
Osobom korzystającym z jazd zabrania się:
a. Uderzania w inne pojazdy.
b. Zajeżdżania drogi pozostałym uczestnikom jazd.
c. Uderzania w bandy wytyczające tor jazdy.
d. Przyciskania jednocześnie pedału hamulca i gazu.
e. Wysiadania z pojazdu podczas trwania jazd.
f. Jazdy pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
3.
Osoby prowadzące jazdy wolne zobowiązane są do:
a. Sprawowania ciągłego nadzoru nad jazdami.
b. Zabezpieczania toru jazd przed dostępem osób niepowołanych.
c. Pobrania opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem zatwierdzonym przez Zarząd AR na dany rok
oraz wydania potwierdzenia wpłaty.
4.
Osoby niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu, Regulaminu jazd na gokartach, wskazówek,
poleceń lub nakazów osoby prowadzącej jazdy – osoby funkcyjnej – pracownika AR mogą zostać usunięte
z toru.
5.
W przypadkach drastycznych Automobilklub zastrzega sobie prawo wystąpienia na drogę sądową.
6.
Za wszelkie straty powstałe w czasie korzystania z toru, w szczególności w majątku Automobilklubu,
odpowiedzialność ponosi korzystający.
7.
Zasady organizacyjne jazd na gokartach będących własnością AR stanowią załącznik nr 7 do niniejszego
Regulaminu.
IX.
1.

2.

Warunki korzystania z „Kartodromu - Radom” przy organizacji innych imprez rekreacyjnosportowych , w tym dla użytkowników i posiadaczy pojazdów mechanicznych typu zloty pojazdów
markowych, dla dzieci i młodzieży w sportach motorowych.
Osoby fizyczne lub prawne korzystające z obiektu w celu organizacji innych imprez zobowiązane są do
spełnienia następujących warunków:
a. Zgłoszenia zapotrzebowania korzystania z obiektu, co najmniej z 3 tygodniowym wyprzedzeniem.
b. Przedstawienia przed podpisaniem umowy zaplanowanego programu imprezy.
c. Podpisania przez przedstawicieli grupy wynajmującej stosownej umowy określającej szczegółowo
warunki i zasady organizacji i uczestnictwa.
d. Podpisania przez uczestników imprezy pełnomocnictwa dla przedstawiciela/li grupy korzystającej z
toru.
e. Wypełnienia i podpisania stosownych oświadczeń o przyjęciu do wiadomości i stosowania warunków
korzystania z toru oraz Regulaminu korzystania z obiektu „KARTODROM-RADOM” przez
uczestników imprezy bezpośrednio przed korzystaniem z toru - załącznik nr 8 do niniejszego
Regulaminu.
f. Wniesienia opłaty za korzystanie z obiektu wg zawartej umowy z AR.
g. Dopuszczenia do jazdy osób i pojazdów, które spełniają warunki określone w przepisach ustawy
„Prawo o ruchu drogowym”.
h. Zamknięcia bramy wjazdowej na tor oraz bramki oddzielającej tor od widowni celem niedopuszczenia
na tor osób postronnych.
Korzystający z obiektu – organizator ubezpiecza imprezę – OC organizatora i NNW uczestników.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
X.

1.
2.
3.

4.

5.

Korzystający z obiektu - organizator zapewnia warunki bezpieczeństwa, p.poż. i opieki medycznej.
Korzystający z obiektu – organizator zobowiązuje się ustawienia pojazdów oraz rozstawienia pawilonów i
namiotów wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez koordynatora technicznego AR.
Korzystający z obiektu zobowiązuje się, że uczestnicy imprezy nie będą spożywać, ani nie będą pod
wpływem alkoholu i środków odurzających. Obowiązuje na terenie obiektu zakaz palenia tytoniu.
Korzystający z obiektu – organizator zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przez
uczestników zakazu wszelkiego rodzaju jazd ekstremalnych, prób typu „palenie gumy”, „kręcenia
bączków” itp. na terenie całego terenu AR.
Korzystającego z obiektu – organizatora i wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny nakaz
parkowania pojazdów uczestników wyłącznie w wyznaczonych przez koordynatora technicznego AR
miejscach.
Korzystający z obiektu – organizator zabezpiecza wjazd na tor oraz wejście na trybuny przed dostępem dla
osób niepowołanych.
Korzystający z obiektu – organizator ponosi ryzyko i odpowiedzialność za ewentualne wypadki
i obrażenia itp. uczestników imprezy i osób trzecich mające miejsce w czasie imprezy.
Korzystający z obiektu – organizator zobowiązuje się do uporządkowania wykorzystywanego zgodnie z
umową terenu po imprezie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na tereny zielone jak również pokrycie ze
środków własnych wszelkich szkód wyrządzonych na rzecz mienia należącego do AR w terminie 7 dni od
daty przeprowadzenia imprezy.
Automobilklub Radomski wyznacza koordynatora technicznego odpowiedzialnego za egzekwowanie i
nadzór nad realizacją przez organizatora warunków umowy. W przypadku niedopełnienia warunków
umowy ma on upoważnienie do przerwania i zakończenia imprezy. Zawiadamia o tym organizatora, który
zobowiązany jest do zastosowania się do tego polecenia.
W takim przypadku organizator nie otrzymuje zwrotu opłaty za korzystanie z obiektu.
Sprawy sporne mogące wynikać na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w
Radomiu.
Korzystający z obiektu – organizator i uczestnicy zobowiązują się do nie wszczynania w stosunku do
właściciela obiektu żadnych roszczeń cywilno-prawnych z tytułu poniesionych strat materialnych i
uszczerbków na zdrowiu lub życiu.
Korzystający z obiektu – organizator bierze całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki prawne
wynikające z korzystania z obiektu „Kartodrom – Radom” oraz organizacji imprezy/zlotu.
Zasady organizacyjne udostępniania obiektu do organizacji innych imprez rekreacyjno-sportowych
stanowią załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu.
Warunki korzystania z obiektu „Kartodrom - Radom” przez widzów.
Osoby przebywające na obiekcie w charakterze widzów oraz osoby towarzyszące korzystającym z obiektu
zobowiązane są do przestrzegania przepisów ogólnych niniejszego Regulaminu – w szczególności zapisy
rozdział I. pkt.6-16 oraz 19-28.
W przypadku imprez i zadań zewnętrznych – biletowanych osoba wchodząca na „Kartodrom - Radom" jest
obowiązana bez wezwania okazać służbie porządkowej dowód wstępu. Służba porządkowa ma prawo
zażądać okazania dowodu tożsamości.
Osoby przebywające na „Kartodromie - Radom" zobowiązane są zachować dowód wstępu. Służby
porządkowe mają prawo kontroli dowodów wstępu w każdym czasie trwania zawodów lub imprezy. Służby
porządkowe
mają
prawo
wydalenia
z
„Kartodromu
Radom"
osoby,
która
w czasie trwania biletowanych zawodów lub imprezy nie okaże dowodu wstępu.
Osoba nietrzeźwa, stwarzająca ryzyko spowodowania niebezpieczeństwa oraz osoba, która odmówiła
poddania się kontroli nie ma prawa wejścia ani przebywania na „Kartodromie -Radom"
i zostanie z obiektu wydalona, bez prawa żądania zwrotu jakichkolwiek należności,
w szczególności kosztów biletu.
Widzowie zawodów kartingowych, motocyklowych, Popularnych Imprez Samochodowych
i innych imprez wymienionych w pkt. I.2 oraz osoby towarzyszące korzystającym z obiektu zobowiązani
są w szczególności do:
a. Przebywania w czasie pobytu na obiekcie wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
b. Przestrzegania bezwzględnie zakazu wchodzenia na płaszczyznę toru – przekraczania ogrodzenia toru.
c. Zachowania szczególnej ostrożności w czasie poruszania się po całym terenie Automobilklubu.
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6.

7.
XI.

1.

2.

3.

4.

XII.

1.
2.

d. Stosowania się do poleceń lub nakazów osób funkcyjnych – pracowników AR, służb porządkowych,
zarządzeń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz spikera zawodów.
Widzom i osobom towarzyszącym korzystającym z obiektu zabrania się:
a. Przebywania w miejscach innych niż do tego przeznaczone.
b. Wnoszenia i posiadania na terenie „Kartodromu - Radom":
napojów alkoholowych, broni wszelkiego rodzaju - przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub
pociski, ogni sztucznych, rac, świec dymnych i innych środków pirotechnicznych, butelek szklanych i
plastikowych, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, „kominiarek" mogących,
służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez organy Policji i służby
porządkowe, urządzeń do wytwarzania hałasu (fali dźwiękowej) o natężeniu powyżej 70 Db, drzewców
do flag i transparentów.
c. Ponadto zakazuje się: rzucania jakichkolwiek przedmiotów na teren toru, rozniecania ognia, zapalania
fajerwerków, kul świecących, rac, używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, obrażania
jakichkolwiek osób, wchodzenia na obszary, które nie są dostępne dla widzów np. tor, depo, park
maszyn zamknięty, pomieszczenia Klubowe wewnętrzne, pomieszczenia służbowe, wchodzenie lub
przechodzenie przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla powszechnego użytku: płoty, mury,
ogrodzenia toru, urządzenia oświetleniowe - maszty, drzewa, pisania na budowlach, urządzeniach, ich
malowania i oklejania, sprzedawania towarów, biletów, gazetek i druków, przeprowadzania zbiórek
pieniężnych bez pisemnej zgody Zarządu AR - zaśmiecania obiektu w inny sposób wywieszania na
ogrodzeniach toru i trybun: flag i transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych przekazu albo rejestracji obrazu lub dźwięku bez pisemnej zgody Zarządu AR.
Automobilklub nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w czasie przebywania na terenie obiektu straty w
mieniu i zdrowiu.
Warunki korzystania z obiektu „Kartodrom - Radom” przez przedstawicieli mediów.
Przedstawiciele prasy, radia, telewizji i innych mediów mogą przebywać na „Kartodromie - Radom" jeżeli
posiadają przy sobie aktualną legitymację prasową i kartę akredytacyjną wydaną przez Biuro AR lub Biuro
Zawodów. Osoby te zobowiązane są nosić w widocznym miejscu identyfikatory wydane przez Biuro AR lub
Biuro Zawodów oraz być ubranym w kamizelkę ostrzegawczą. Warunki otrzymania karty akredytacyjnej i
w/w identyfikatorów oraz szczegółowe zasady poruszania się po obiekcie i terenie toru są oddzielnie
ustalane dla każdej imprezy.
Akredytowani na obiekcie przedstawiciele mediów zobowiązani są bezwględnie do przestrzegania
Regulaminu korzystania z obiektu „KARTODROM-RADOM”, regulaminów i imprez (jeśli obowiazują),
ustalonych zasad poruszania się po obiekcie, w szczególności po płaszczyżnie toru oraz poleceń i nakazów
osób funkcyjnych – pracowników AR podczas wykonywania swych działań.
Przedstawiciele prasy, radia, telewizji i innych mediów mogą przekazywać albo rejestrować obraz lub dźwięk
podczas zawodów lub imprezy tylko wtedy, kiedy uzyskali przed rozpoczęciem zawodów lub imprezy zgodę
Zarządu AR lub osoby wyznaczonej przez niego i odpowiedzialnej za kontakt z mediami, ewentualnie
otrzymali zgodę organizatora innej imprezy rekreacyjno-sportowej – w przypadku korzystania z obiektu
przez osobę fizyczną lub prawną.
W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień pkt. 1 i 2 lub nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa,
osoby w tym punkcie wymienione zostaną niezwłocznie pozbawione akredytacji i usunięte z „Kartodromu Radom" oraz będą zobowiązane do natychmiastowego wydania nośników z zarejestrowanym materiałem.
Pozostałe załączniki do Regulaminu korzystania z obiektu „KARTODROM-RADOM”.
Instrukcja postępowania przy udostępnianiu toru kartingowego dla osób funkcyjnych – pracowników AR –
załącznik nr 10, instrukcja postępowania przy obsłudze jazd na gokartach będących własnością AR dla osób
funkcyjnych – pracowników AR – załącznik nr 10.a..
„Procedury postępowania i obowiązków osób realizujących zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej
lub
innych
zagrożeń
na
terenie
Automobilklubu
Radomskiego”
– załącznik nr 11.

Regulamin zatwierdzony Uchwałą Zarządu Automobilklubu Radomskiego w dniu 6 lutego 2014 roku.
Aktualizacja Regulaminu wprowadzona: Uchwałą Zarządu AR w dniu 28 marca 2019 roku.
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