
                                                                                                                                                                
Imię………..……………..………… Nazwisko…………….................…..……..……………Data urodzenia…………………………..…………………. 

1. Oświadczam iż znane mi są postanowienia Regulaminu Toru Kartingowego,  że przed podpisaniem niniejszego dokumentu, 
zostałem zapoznany z jego treścią, że Regulamin ten został mi wydany, że jest on stale dostępny na terenie toru oraz zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania zawartych 
tam postanowień, a także do natychmiastowego wykonywania poleceń wydanych przez personel toru.

2. Oświadczam i zobowiązuję się, że nie będę nigdy korzystał z toru pod wpływem alkoholu lub innych środków, które spowalniają reakcję oraz zmniejszają zdolność  do 
prowadzenia kartów, jak również w innych stanach fizycznych i sytuacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo moje i innych uczestników, a nadto, że jestem sprawny 
fizycznie i nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do korzystania z kartów.

3. Oświadczam, iż znane jest mi ryzyko związane z udziałem w treningach na kartach i zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa na  torze oraz 
bezpiecznej eksploatacji sprzętu z uwzględnieniem bezpieczeństwa innych osób korzystających z toru.

4. Przyjmuję do wiadomości, że naruszenie reguł bezpieczeństwa korzystania z toru przez uczestnika, może spowodować odpowiedzialność cywilną i karną za powstałe szkody 
w mieniu lub na osobie. Przyjmuję także do wiadomości, że korzystający z toru ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wobec Tor Kartingowy
i innych osób, powstałe z winy umyślnej lub nieumyślnej w następstwie naruszenia obowiązujących zasad 
korzystania z toru i udostępnionego sprzętu, w tym w następstwie nie zastosowania się do poleceń personelu toru.

5. Uczestnik lub opiekun (w przypadku dzieci poniżej 18lat) ponosi pełną odpowiedzialność karną, cywilną i finansową za szkody spowodowane podczas użytkowania toru gokartowego.
6. Każdy uczestnik korzysta z toru na własną odpowiedzialność i jest świadomy konsekwencji nie przestrzegania regulaminu i nie stosowania się do zaleceń personelu.
7. Zobowiązuję się do korzystania z toru zgodnie z zasadami określonymi z pkt. 1-6 oraz z należytą starannością o przekazany mi sprzęt i oświadczam, że mam 

świadomość odpowiedzialności za naruszenie powyższych zasad.
8. Przyjmuję do wiadomości, że Tor Kartingowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody i inne następstwa, 

wynikające z naruszenia zasad bezpieczeństwa przez osoby korzystające z toru oraz za skutki zdarzeń powstałych w wyniku niestosowania się przez korzystających z toru do 
Regulaminu i poleceń personelu, w tym za szkody powstałe w następstwie niewłaściwej eksploatacji sprzętu przez uczestnika np.: przez jego gorące elementy.

7.       Tor Kartingowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
8.       Wyżej wymienione akceptuję w całości i przyjmuję do stosowania.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH* DLA DZIECI PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA

             Ja, niżej podpisany ………………………………………………….……, wyrażam zgodę na korzystanie  mojego dziecka/podopiecznego* .....................………………………………
             z toru kartingowego. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Toru Kartingowego   nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne 
             dziecka/podopiecznego* i jestem świadomy(a) ryzyka wypadków mogących zaistnieć w trakcie korzystania z toru kartingowego przez moje(go) dziecko/podopiecznego*

............  Oświadczenie ma charakter jednorazowy

............. Oświadczenie ma charakter bezterminowy            Zaznaczyć ..X.. dla właściwego oświadczenia

……………………………………..                             ………………………………………
Telefon rodzica/opiekuna *                                                                                                  Czytelny podpis

* Niepotrzebne skreślić

REGULAMIN TORU KARTINGOWEGO

Ustalenia ogólne
1. Tor  kartingowy „” prowadzony jest przez  ,  zwaną dalej „Organizatorem”.  
2. Z toru kartingowego mogą korzystać osoby w wieku od 5 roku życia, oraz wzroście minimum 120cm zwane dalej „Uczestnikami”.
3. Osoby w wieku od 5 do 18 lat mogą korzystać z toru kartingowego, tylko za uprzednią zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, potwierdzoną podpisem na oświadczeniu przygotowanym
    przez Organizatora.
4. Warunkiem korzystania z toru kartingowego oprócz wymagań określonych w pkt. 3 jest wcześniejsze zapoznanie się Uczestnika lub Opiekuna prawnego z treścią niniejszego Regulaminu   
    oraz potwierdzenie tej okoliczności podpisem na formularzu opracowanym przez Organizatora.
5. Na życzenie Uczestników personel toru, zobowiązany jest przeszkolić Uczestnika w zakresie sposobu obsługi sprzętu kartingowego. W przypadku awarii personel jest zobowiązany do 
    udzielenia pomocy.
6. Korzystanie z toru kartingowego jest odpłatne. Ceny za korzystanie z toru i sprzętu, wynikają z cennika opracowanego przez Organizatora i znajdującego się w dyspozycji personelu toru.
7. Limit wagowy osoby biorącej udział w jazdach na torze to max 120kg.. 

Zasady bezpiecznego kartingu
1. Zabrania się korzystania z toru kartingowego przez Uczestników będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków oraz innych środków, które spowalniają reakcję oraz  
    zmniejszają zdolność Uczestnika do bezpiecznego korzystania ze sprzętu kartingowego.
2. Z toru kartingowego korzystać mogą osoby sprawne fizycznie, u których nie występują okoliczności wymienione w pkt. 1, a także przeciwwskazania zdrowotne do uprawiania kartingu.
3. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu, stosowanej sygnalizacji i wskazówek Organizatora oraz poleceń jego personelu, a w szczególności 
    Uczestnik zobowiązany jest:

- przed wejściem do pojazdu zabezpieczyć wszystkie luźne części swojej garderoby, które mogłyby być wciągnięte przez napęd pojazdu   
  kartingowego np.: szaliki, chustki, bluzki itd. Obowiązek powyższy dotyczy także długich włosów,
- korzystać z pojazdu w trwałym obuwiu, pozwalającym na swobodne wykonywanie manewrów. Zabrania się korzystania z pojazdu kartingowego 
  w luźnym obuwiu np.: w klapkach,
- wykonywać jazdy pojazdem kartingowym tylko w kasku ochronnym,
- rozpoczęcia używania gokarta dopiero po uprzednim sygnale,
natychmiastowego wykonania każdego polecenia Organizatora, a w szczególności zakończenia używania gokarta i opuszczenia toru lub zjechania gokartem do miejsca mu 
wskazanego,
- zachowywać szczególną ostrożność i korzystać z toru w sposób bezpieczny dla siebie i innych uczestników,
Zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na znajdującą się z tyłu gokarta jednostkę napędową, która w razie jej dotknięcia może powodować oparzenia skóry,
- informować personel toru o zauważonych usterkach w pracy pojazdu,

4. Uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz:
- wysiadania z pojazdów kartingowych podczas trwania jazdy,
- potrącania pojazdów innych uczestników korzystających z toru,
- jazda w kierunku przeciwnym do wyznaczonego przez personel toru,
- zatrzymywania pojazdu w miejscach niedozwolonych lub blokując ruch innych pojazdów.

5. Decyzję o ilości pojazdów na torze, kolejność jazdy, kierunek jazdy i wymagane odstępy pomiędzy pojazdami, podejmuje personel toru.

Ustalenia końcowe
1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część każdej umowy, której przedmiotem jest oddanie Użytkownikowi gokarta do odpłatnego używania.
2. Organizator oraz personel toru mają prawo nie dopuścić do jazdy bądź wyeliminować z jazdy Uczestnika, który narusza zasady korzystania z toru, określone Regulaminem lub w 
                 jakikolwiek inny sposób zagraża bezpieczeństwu Uczestników. W przypadku powyższym nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.
3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za naruszenie zasad bezpieczeństwa na torze i doprowadzenie do powstania szkód na osobach lub w mieniu Uczestników i 

Organizatora.
4. Administratorem danych osobowych jest XKarting Katarzyna Ogrodowska których działalność gospodarcza zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji informacji Działalności 

Gospodarczej – numer NIP 5632368168 Janów Ul. A. Mickiewicza 7B.
5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w sposób 
uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych , ich poprawiania, 
modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.

6. W trakcie zawierania umowy Użytkownik podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, Data urodzenia, podanie tych danych jest dobrowolne i mogą być one przetwarzane 
przez Organizatora tylko w celu realizacji umowy o oddanie gokarta do odpłatnego używania.

7. W przypadku przedstawiciela ustawowego/zobowiązanego do nadzoru/ wykonującego stałą pieczę bez obowiązku ustawowego, który podpisuje oświadczenie o nadzorze nad osobą 
niepełnoletnią, podaje on dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, Data urodzenia, adres poczty elektronicznej oraz imię i nazwisko niepełnoletniego.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                    

      
……………………………….………………………..                                                                                       …………………………..………………………………………..
                                     (data)                                                                                                                                                     zapoznałem się i akceptuje (podpis)


