
Załącznik nr 2.c. 

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z TORU PRZEZ UCZESTNIKA JAZDY SAMOCHODEM NA TORZE RADOM 

AUTOMOBILKLUBU RADOMSKIEGO 

1. Osoba zainteresowana udostępnieniem toru do jazdy samochodem sprawdza dostępność toru telefonicznie/osobiście w Biurze AR. 

 

2. Grupy tj. dwie osoby i więcej mają obowiązek zagwarantowania nadzoru przez upoważnioną osobę, która będzie odpowiadała za 

nadzorowanie grupy podczas jazd po torze oraz kontakty z osobą funkcyjną AR.  

3. Osoba/osoby korzystająca/e z toru podporządkowuje/ą się poleceniom osób funkcyjnych AR. 

4. Na całym terenie obiektu AR, z wyłączeniem TORU, obowiązują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.  

 

5. Osoba korzystająca z toru wypełnia i podpisuje niniejsze oświadczenie w danym dniu, bezpośrednio przed korzystaniem z toru w 

obecności osoby funkcyjnej AR. 

 

6. Osoba korzystająca z toru jest zobowiązana posiadać przy sobie oraz przedstawić w momencie składania oświadczenia wszystkie 

wymagane dokumenty: prawo jazdy lub licencję sportową (w przypadku zawodnika), dowód osobisty, dowód rejestracyjny z 

ważnym badaniem technicznym pojazdu oraz ubezpieczenie OC i NNW. 

7. Osoba korzystająca z toru ma obowiązek wnieść ustaloną opłatę, przed rozpoczęciem jazd w danym dniu, zgodnie z cennikiem u 

osoby funkcyjnej – pracownika AR oraz zachować wydany paragon do kontroli. 

 

8. Osoba korzystająca z toru otrzymuje opaskę, którą jest zobowiązana, na okres korzystania z toru, zamocować na przegubie ręki 

przed wjazdem na tor. 

9. Stan techniczny pojazdu osoby korzystającej z toru ma być bezwzględnie poprawny, co potwierdza własnoręcznym podpisem. 

10. Samochód uczestnika jazd ma być tak zbudowany, urządzony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zakłócało spokoju 

publicznego przez nadmierny hałas przekraczający poziom określony w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”. Osoba funkcyjna 

AR  ma prawo dokonywania kontroli emisji hałasu. 

11. Na torze obowiązuje jeden kierunek jazdy - w prawo. 

12. Osoba korzystająca z toru w trakcie jazd obowiązkowo musi mieć założony i zapięty kask. 

13. W trakcie jazd na torze może znajdować się tylko jeden samochód. 

14. Zabrania się udostępniania samochodu osobom nieupoważnionym  i niezgłoszonym do jazd po torze. 

15. Na torze obowiązuje zakaz przewożenia samochodem pasażerów. 

16. Na torze obowiązuje całkowity zakaz poruszania się pojazdami poza częścią asfaltową – wyznaczoną nitką toru. Jazda pod prąd 

jest zabroniona. 

17. Osoba korzystająca z toru bezwzględnie musi zachować prędkość bezpieczną, która zapewni jej panowanie nad pojazdem.  

18. Osoba korzystająca z toru potwierdza własnoręcznym podpisem, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, 

narkotyków, leków, oraz innych środków mogących wpłynąć na ich sprawność psychomotoryczną. Osoba funkcyjna AR odmówi 

wstępu osobie, co do której zachodzi podejrzenie nie spełnienia warunków niniejszego punktu bez przeprowadzenia dodatkowych 

testów (badań). Osoba korzystająca z toru, a co do której istnieje podejrzenie o użycie wspomnianych środków, zostanie 

natychmiast usunięta z toru bez zwrotu wniesionej opłaty. 

 

19. 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 oraz ich postoju na całym obszarze toru. 

20. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w obrębie toru i poruszania się po nim (również tereny zielone) osób postronnych – 

niekorzystających z jazd. Dotyczy to osób towarzyszących, widzów oraz uczestników jazd podczas przerw, jak również 

fotografów. 

21. Osoba korzystająca z toru ma obowiązek zapewnienia warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego, medycznego i ochrony 

środowiska. AR nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków ani innych zdarzeń, w szczególności powstałych w wyniku nie 

stosowania się do regulaminu przez osoby przebywające na torze. Obsługa toru nie zapewnia opieki medycznej, a osoby 

korzystające z toru robią to na swoja odpowiedzialność. 

 

22. Za bezpieczeństwo, ład i porządek w czasie korzystania z toru odpowiedzialna jest bezpośrednio osoba korzystająca  

z toru. Osoba powodująca zagrożenie na torze – nie przestrzegająca warunków korzystania z toru – będzie wykluczona z jazdy 

i usunięta z toru – bez zwrotu opłaty, a w przypadku spowodowania strat materialnych pociągnięta będzie do odpowiedzialności 

karnej i finansowej. Oceny zagrożenia dokonuje pracownik AR.  

 

 



23. Osoba korzystająca z toru ma obowiązek zapewnienia warunków bezpieczeństwa własnego i osób trzecich poprzez właściwe 

zachowanie, z uwzględnieniem zasad ostrożności oraz ograniczonego zaufania do innych osób korzystających z toru. 

24. Osoba korzystająca z toru po zakończeniu jazd ma obowiązek pozostawienia obiektu AR w stanie w jakim był poprzednio, tj. 

uprzątnięcia odpadów, usunięcia ewentualnych kamieni, czy innych elementów z nawierzchni asfaltowej, usunięcia skutków 

wycieków płynów technicznych, itp. 

25. Osoba korzystająca z toru ma obowiązek poinformować osobę funkcyjna AR o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, 

awariach lub uszkodzeniach w pojeździe oraz w infrastrukturze obiektu. 

 

26. Na całym terenie Automobilklubu Radomskiego (tor kartingowy, drogi dojazdowe, place, parkingi) zabrania się: driftu, „palenia 

gumy”, „kręcenia bączków” itp. wyczynów ekstremalnych pod karą grzywny. W przypadku takiego zdarzenia sprawca 

zobowiązany jest natychmiast wpłacić do kasy klubu kwotę 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), tytułem kary i 

zryczałtowanego zadatku kosztów naprawy uszkodzeń. Sprawca musi się też liczyć z koniecznością dopłaty do tej kwoty, która 

zrekompensuje w całości powstałą szkodę. W przypadkach spornych właściwym do rozstrzygnięcia sprawy jest Sąd Rejonowy w 

Radomiu. Tor nie jest przygotowywany na zasadach sportowych, tj. do jazd sportowych, wyścigowych, ekstremalnych, driftu 

(całkowite sprzątanie wszelkich cząstek gruntu, kruszywa na torze), a jest jedynie utrzymany w stanie dobrym, oznaczającym 

braki ubytków, plam oleju, zawaleń, itp. 

 

27. Osoba korzystająca z toru oraz osoby jej towarzyszące zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu korzystania 

z obiektu „KARTODROM-RADOM”, który udostępniany jest u osoby funkcyjnej AR,  w sekretariacie AR oraz wywieszony na 

tablicy informacyjnej na obiekcie. 

 

 

Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do: 

1. Zapewnienia warunków bezpieczeństwa własnego i osób trzecich poprzez zachowanie zasad ostrożności, ograniczonego zaufania 

do innych osób korzystających z Obiektu oraz zapewnienia należytego stanu technicznego sprzętu i pojazdów wykorzystywanych 

na torze. 

2. Natychmiastowego wstrzymania jazd lub innych działań i bezzwłocznego powiadomienia obsługi toru  

w przypadku: powstania jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi lub mienia, wszelkich zauważonych 

nieprawidłowościach, awariach lub uszkodzeniach w kierowanych pojeździe oraz w infrastrukturze toru, podając niezbędne 

szczegóły.  
3. KARTODROM-RADOM posiada ważną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ale jednocześnie KARTODROM-

RADOM zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie stosowania się przez osoby 

przebywające na terenie AR, w tym toru, do zasad bezpieczeństwa, postanowień niniejszego oświadczenia oraz nakazów i 

wskazówek jego obsługi. 

4. Osoba korzystająca z toru ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność finansową z tytułu zniszczeń mienia znajdującego się na 

torze oraz naruszenia stanu infrastruktury Obiektu, w szczególności będącego skutkiem poruszania się pojazdu poza 

wyznaczonymi drogami bądź awarii pojazdu. Osoba korzystająca  z toru zna, rozumie i godzi się na ryzyko podejmowane w 

ramach korzystania z toru. Ponosi ona wyłączną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń spowodowanych użytkowaniem swojego 

samochodu i zobowiązuje się przejąć i zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich wynikłe z tego tytułu. Ponosi pełną i 

wyłączną odpowiedzialność finansową z tytułu zniszczeń mienia znajdującego się na torze oraz naruszenia infrastruktury toru. 

Osoba korzystająca z toru ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe poczynione 

podczas użytkowania toru. 
 
 

Warunki powyższe przyjmuje do wiadomości, oświadczam, że treść Regulaminu korzystania z obiektu „KARTODROM-RADOM” 

wraz z załącznikami oraz treść ustawy „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 Dz.U.2020. poz.110 j.t.  z późniejszymi 

zmianami jest mi znana i za ich przestrzeganie odpowiadam w pełnym zakresie prawa, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

Jazdy prowadzę na własne ryzyko. Nie będę rościł żadnych pretensji do gospodarza obiektu, ani jego pracowników, za wszelkie 

ewentualne wypadki i obrażenia, etc. mające miejsce w czasie tych jazd, a także pokryję w całości wszystkie koszty wynikające z 

ewentualnych uszkodzeń spowodowanych na torze lub obiekcie. Zobowiązuję się do bezpiecznej jazdy ze szczególnym 

uwzględnieniem bezpieczeństwa innych osób. 

IMIĘ I NAZWISKO……………………………………………………………………………………………………………... 

NR DOWODU OSOBISTEGO …………………………………………………………………………………………………. 

PESEL……………………………………………………………………………………………………………………………. 

NR PRAWA JAZDY/ NR LICENCJI SPORTOWEJ...................………………………………………………………………. 

NR REJESTRACYJNY POJAZDU……………………………………………………………………………………………... 

 

 

…………………………………………………….. 

Czytelny podpis 

 



1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Automobilklub Radomski z 

siedzibą w Radomiu ul. Warszawska 17/21, nr KRS 0000053890 w celu potrzeb związanych  

z działalnością przez niego prowadzoną. 
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz  prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
 

 

…………………………………………………….. 

Czytelny podpis 

 

 

 

 

Radom, dn. ………………….. korzystanie z toru od godziny …………….. do godziny………………… 

 

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

         Czytelny podpis przyjmującego oświadczenie  


