Załącznik nr 9
ZASADY ORGANIZACYJNE UDOSTĘPNIANIA TORU
DO ORGANIZACJI IMPREZ REKREACYJNO–SPORTOWYCH
Z ZAKRESU SPORTÓW MOTOROWYCH
1. Imprezy rekreacyjno–sportowe z zakresu sportów motorowych odbywać się będą na warunkach
każdorazowo zawartych w umowie podpisanej przez Organizatora imprezy (osobę reprezentującą
grupę, która posiada pełnomocnictwo jej członków) oraz Prezesa Zarządu AR i Członka Zarządu AR –
reprezentujących AR. Będą one miały charakter rekreacyjno–sportowy, z wykluczeniem jazdy
ekstremalnej.
2. Dodatkowe opcje nieuwzględnione w ramowym wzorze umowy takie jak np. wypożyczenie elementów
zabezpieczenia toru /bariery, pachołki itp./, pomiar czasu, nagłośnienie obiektu, pozostawienie sprzętu
na obiekcie, nocleg w parku maszyn czy inne, wymagają każdorazowo dodatkowych ustaleń
organizacyjnych lub w zakresie odpłatności oraz stosownych zapisów w umowie.
3. Wypożyczenie elementów zabezpieczenia toru i nagłośnienia wymaga dokonania wpłaty kaucji
zwrotnej w wysokości ustalonej indywidualnie i podpisania zobowiązania przez Organizatora imprezy
do właściwego użytkowania sprzętu i oddania go w stanie nieuszkodzonym oraz pokrycia kosztów
ewentualnych zniszczeń i strat.
4. Rezerwacja terminu na organizację imprezy rekreacyjno–sportowej musi nastąpić co najmniej z 30
dniowym wyprzedzeniem.
5. Podstawowe godziny udostępnienia toru godz. 7.00 – 17.00. Istnieje możliwość indywidualnego
ustalania godzin udostępnienia toru.
6. Opłata podstawowa za udostępnienie obiektu do organizacji imprezy ustalana jest w drodze
indywidualnych negocjacji, przy uwzględnieniu Cennika udostępniania toru do organizacji imprez
rekreacyjno - sportowych z zakresu sportów motorowych AR.
7. Organizator imprezy zobowiązany jest w terminie 21 dni przed jej odbyciem się do wpłaty do kasy
Automobilklubu Radomskiego lub na wskazane konto bankowe zaliczki w wysokości każdorazowo
ustalanej przez AR. W przypadku, kiedy impreza nie dojdzie do skutku z winy Organizatora imprezy
zaliczka ta nie podlega zwrotowi.
8. Automobilklub Radomski zastrzega sobie prawo zmiany terminu imprezy bez podania przyczyny.
9. Automobilklub Radomski wyznacza każdorazowo koordynatora technicznego imprezy do nadzoru nad
wywiązywaniem się przez Organizatora imprezy z warunków umowy.
10. Organizator imprezy oraz jej uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się
poleceniom koordynatora technicznego imprezy AR.
11. Organizator imprezy zobowiązany jest przed rozpoczęciem imprezy do przekazania koordynatorowi
technicznemu:
 oświadczeń wypełnionych i podpisanych przez uczestników imprezy o przyjęciu do wiadomości
warunków korzystania z toru oraz stosowaniu się do „Regulaminu korzystania z obiektu
„Kartodrom – Radom””. Uwaga: w treści „Oświadczenie” w klauzuli „Osoba pełnoletnia
korzystająca z toru lub opiekun nieletniego” podpis składa jeden z rodziców lub opiekun
upoważniony przez rodziców odrębnym, załączonym do oświadczenia upoważnieniem,
 kserokopii polisy OC Organizatora i NNW uczestników.
12. Dokumenty wymienione w pkt.11 stanowią załączniki do umowy pomiędzy Organizatorem imprezy a
AR.
13. Uczestnicy imprezy korzystający z toru bezwzględnie muszą zachować prędkość bezpieczną, która
zapewni im panowanie nad pojazdem.
14. Wszystkie samochody i przyczepy oraz inne pojazdy obsługi (serwisowe) mogą być ustawione
wyłącznie w parku maszyn – w miejscach określonych w umowie lub wskazanych przez koordynatora
technicznego. Obowiązuje całkowity zakaz ustawiania wszelkich pojazdów na nawierzchni toru.

15. Organizator imprezy ma obowiązek zapewnienia warunków bezpieczeństwa, przeciwpożarowego
i ochrony środowiska zgodnie z obowiązującym przepisami.
16. Za bezpieczeństwo, ład i porządek w czasie korzystania z toru odpowiedzialny jest bezpośrednio
Organizator imprezy.
17. Na całym terenie AR obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h – z wyłączeniem toru
kartingowego.
18. 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.
19. Uczestnicy imprezy nie mogą być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
20. Na terenie obiektu „Kartodrom – Radom” obowiązuje bezwzględny zakaz zażywania środków
odurzających, picia alkoholu – dotyczy wszystkich osób – zarówno uczestników imprezy, jak i osób im
towarzyszących.
21. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
22. Osoba powodująca zagrożenie na torze – nie przestrzegająca warunków korzystania z toru, zapisów
umowy z Organizatorem imprezy, obowiązujących regulaminów – będzie wykluczona z jazdy i
usunięta z toru, a w przypadku spowodowania strat materialnych pociągnięta będzie do
odpowiedzialności karnej i finansowej. Oceny zagrożenia dokonuje koordynator imprezy.
23. Uczestnicy imprezy zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać zasad określonych w: umowie na
udostępnienie toru, oświadczeniu, obowiązujących regulaminach, poleceń koordynatora imprezy,
ogólnych zasad BHP i p.poż oraz ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, pod groźbą
wykluczenia z jazd. Oceny dokonuje koordynator imprezy. Osoba wykluczona z jazd i usunięta z toru
ma w każdym przypadku zakaz korzystania z toru przez okres minimum 1 roku.
24. Przy korzystaniu z toru obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania „Regulaminu korzystania
z obiektu „Kartodrom – Radom”” wraz z załącznikami, który udostępniany jest u koordynatora
technicznego imprezy, w sekretariacie AR oraz wywieszony na tablicy informacyjnej na obiekcie.

