REGULAMIN IMPREZ
Poprzez regulamin rozumiemy dokument zawierający zasady oraz reguły obowiązujące podczas
treningów / eventów organizowanych pod marką „TRACKDAYS.PL”
Fakt podpisania oświadczenia podczas odprawy przez zawodnika lub widza/osoby towarzyszącej ,
równoznaczny jest z akceptacją niniejszego regulaminu oraz z rezygnacją z ewentualnych roszczeń
sądowych w stosunku do organizatora.
ZASADY
1. Na terenie imprezy obowiązuje ograniczenie prędkości do 30km/h, za wyjątkiem wyznaczonego toru
2. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych. Uczestnik lub widz znajdujący
się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających zostanie usunięty z terenu imprezy.
3. Podczas jazdy po WYZNACZONYM torze obowiązuje NAKAZ jazdy w zapiętych kaskach i w zapiętych pasach
bezpieczeństwa.
4. Podczas jazd po torze obowiązuje bezwzględny zakaz wyprzedzania pojazdów.
5. Podczas trwania imprezy obowiązuje zakaz poruszania się pieszo poza wyznaczonym parkingiem dla
samochodów
6. Podczas trwania imprezy obowiązuje zakaz jazdy poza wyznaczoną trasą.
7. Podczas trwania imprezy obowiązuje zakaz DRIFTU , „palenia gumy” , zakaz poruszania się po matach
poślizgowych
8. Po wyznaczonym torze poruszamy się w TYLKO w kierunku wyznaczonym przez organizatora.
„NIE JEŹDZIMY POD PRĄD”
9. Podczas trwania imprezy obowiązuje zakaz wykonywania zdjęć, bez pisemnej zgody organizatora imprezy.
10. Uczestnicy biorący udział w treningu , robią to na własną odpowiedzialność, świadomi o możliwości utraty
zdrowia lub życia.
11. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane przez kierowców oraz skutki wypadków
spowodowane przez kierowców.
12. Za szkody powstałe w infrastrukturze obiektu lub wyrządzone osobom trzecim, w wyniku mojej
obecności na imprezie , odpowiadam osobiście i zobowiązuję się do pokrycia kosztów tych uszkodzeń
13. Za naruszenie regulaminu i niestosowanie się do zasad określonych przez organizatora , na uczestnika
lub widza może zostać nałożona kary porządkowa w wysokości do 5000 pln

Akceptuje regulamin i zobowiązuję się przestrzegać zasad poruszania się po torze oraz biorę na siebie pełną
odpowiedzialność za ewentualne następstwa jazd treningowych odbywających się na lotnisku Ułęż (
MOTOPARK UŁĘŻ )
Oświadczam jednocześnie, że za szkody wobec zdrowia i szkód materialnych nie będę stawiał(a) żadnych
roszczeń wobec organizatorów treningu. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń
infrastruktury toru, które powstaną z mojej winy.

Oświadczam również, że:

A) jestem odpowiedzialny za pasażerów, którzy są obecni samochodzie w czasie jazdy na torze.
B)

mam sprawny technicznie samochód, który jest wyposażony w gaśnicę,

C)

jestem trzeźwy oraz nie przyjmowałem leków i środków upośledzających moją zdolność
prowadzenia pojazdów mechanicznych,

D) Posiadam aktualne prawo jazdy kat. B
E) będę sygnalizował awarię światłami awaryjnymi,
F)

usunę w miarę możliwości samochód z toru w przypadku jego awarii lub wypadku i
poinformuje organizatora imprezy o zaistniałym fakcie.

G) będę wykonywał polecenia osób porządkowych ( organizatora imprezy )
H) wyrażam zgodę na publikacje zdjęć z wykorzystaniem mojego wizerunku
I)

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych związanych z organizacją imprezy

J)

Zobowiązuję się do pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń infrastruktury toru, które powstaną z
mojej winy.

Po przekroczeniu bramy wjazdowej uczestnicy i osoby towarzyszące zobowiązani są bezwzględnie
przestrzegać regulamin oraz stosować się do poleceń i instrukcji wydawanych przez
organizatora.
W czasie trwania treningu na terenie wyłączonym z ruchu publicznego , nie obowiązują przepisy
prawa o ruchu drogowym.
Do udziału w treningu zostaną dopuszczeni kierowcy, którzy zarejestrują się w terminie
wyznaczonym przez oraz posiadają ważne prawo jazdy kat. B

HARMONOGRAM IMPREZY

Trening odbywa się w godzinach 9:00 – 16:00 , w wyznaczonych dniach ogłaszanych przez
organizatora.
9:00 Otwarcie bramy wjazdowej
10:00 Obowiązkowa odprawa uczestników
10:15 Przejazd po torze za samochodem organizatora
10:30 Początek jazd treningowych
15:00 Koniec jazd treningowych
16:00 Zamkniecie bramy wjazdowej

