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Załącznik nr 3
WARUNKI KORZYSTANIA Z TORU - Sekcja Kartingowa AR
Zgłoszenie zapotrzebowania korzystania z toru do Biura AR i uzgodnienie dokładnego terminu - uwzględniając grafik korzystania
z toru w danym sezonie.
Wypełnienie i podpisanie niniejszego oświadczenia wcześniej lub bezpośrednio przed korzystaniem z toru u instruktora sportu kartingowego AR, w
dniu korzystania z toru.
Osoba niepełnoletnia może korzystać z jazd treningowych wyłącznie w czasie obecności opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej pisemnie przez
tego opiekuna.
Osoby korzystające z toru podporządkowują się poleceniom instruktora sportu kartingowego AR lub osób funkcyjnych AR.
Wymaga się bezwzględnie by osoba kierująca gokartem ubrana była w kombinezon kartingowy, rękawice ochronne i kask.
Osoba korzystająca z toru otrzymuje opaskę, którą jest zobowiązana, na okres korzystania z toru, zamocować na przegubie ręki.
Dopuszczone do jazdy zostaną osoby i gokarty, które spełniają warunki określone w obowiązującym w danym roku regulaminach sportu
kartingowego oraz Komunikatach GKSK.
Grupy powyżej 2 osób mają obowiązek wybrania spośród siebie osoby nadzorującej, która będzie odpowiadała za kontakty z AR oraz nadzorowanie
grupy.
Zapewnienie warunków bezpieczeństwa, zabezpieczenia przeciwpożarowego, ochrony środowiska, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Sportu
Kartingowego PZM.
Za bezpieczeństwo, ład i porządek w czasie szkolenia i zajęć na torze odpowiedzialni są bezpośrednio: instruktorzy prowadzący zajęcia oraz
opiekunowie prawni zawodników.
Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w obrębie toru i poruszania się po nim /również tereny zielone/ osób postronnych – niekorzystających z
jazd. Dotyczy osób towarzyszących, widzów oraz uczestników jazd podczas przerw.
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.
Możliwe jest korzystanie z przyłącza energii elektrycznej po zgłoszeniu tego faktu przy rezerwacji toru.
Dla osób przebywających na torze udostępnione są sanitariaty znajdujące się na torze lub w budynku „A” (w zależności od ilości osób).
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.
Osoba korzystająca z toru – zawodnik, mechanicy, opiekunowie i inni członkowie zespołu – nie może być pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających. Na terenie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania środków odurzających.
Osoba korzystająca z toru 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.
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.
Osoba przebywająca na torze kartingowym musi bezwzględnie przestrzegać w/w zasad, ewentualnych dodatkowych poleceń instruktora sportu
kartingowego AR lub osób funkcyjnych AR oraz ogólnych zasad BHP i p.poż.
Osoba korzystająca z toru zobowiązana jest do bezwzględnego przestrzegania „Regulaminu korzystania z obiektu KARTODROM-RADOM” , który
udostępniany jest u instruktora sportu kartingowego AR, w sekretariacie AR oraz wywieszony na tablicy informacyjnej na obiekcie.
OŚWIADCZENIE KORZYSTAJĄCEGO Z TORU

Warunki powyższe przyjmuję do wiadomości i za ich przestrzeganie odpowiadam w pełnym zakresie prawa. Oświadczam, że treść Regulaminu Sportu
Kartingowego GKSK oraz Regulaminu korzystania z obiektu KARTODROM-RADOM wraz z załacznikami jest mi znana i zobowiązuję się do
przestrzegania ich, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Osoba pełnoletnia korzystająca z toru lub opiekun nieletniego:

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

Zawodnik posiadający licencję:

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

imię i nazwisko

imię i nazwisko

...................................................... ......................................
nr dowodu osobistego
pesel

.................................................................................................
nr licencji

……………………………………..………......................
Nr rejestracyjny samochodu wjeżdżającego na teren AR

…………………......................................................................
pesel

................................................................................
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 godz. .............. do godz. ..........................
Oświadczenie i opłatę w kwocie…………..………...… przyjął ………………………….……………………………………………….
Czytelny podpis przyjmującego oświadczenie

