REGULAMIN TORU GOKARTOWEGO SILVER
1. Przed wstępem na Tor Uczestnicy i ich opiekunowie winni zapoznać się z niniejszym
Regulaminem.
2. Z toru mogą korzystać osoby w wieku od 8 lat. Osoby do 18 roku życia mogą
korzystać z Toru jedynie za pisemną zgodą opiekuna. Na każde żądanie pracownika
Toru korzystający winien okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na Torze należy podporządkować się zaleceniom
pracowników oraz sygnałom flagowym.
4. Przed przystąpieniem do korzystania z Toru konieczne jest przeszkolenie w zakresie
sposobu poruszania się gokartem, zasad bezpieczeństwa oraz obowiązujących reguł.
5. Zabrania się korzystania z gokartów osobom będącym pod wpływem alkoholu lub
innych środków odurzających.
6. Jeżeli zachowanie uczestnika wskazuje, iż może on być pod wpływem alkoholu lub
innych środków odurzających, obsługa może nie dopuścić go do jazdy. W takiej
sytuacji uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy.
7. Na Torze Gokartowym obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Palenie tytoniu
dozwolone jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
8. Do korzystania z toru niezbędne jest uiszczenie opłaty wstępu oraz przeszkolenie.
9. Zakupiony bilet zachowuje ważność tylko i wyłącznie na daną jazdę.
10. Czas trwania sesji jest określony w obowiązującym cenniku wynajmu kartów.
11. Cennik za wstęp na tor kartingowy oraz czas trwania jazdy ustala Organizator.
Organizator ponadto decyduje o liczbie pojazdów na torze, kolejności jazdy jak i
odstępie czasu miedzy startującymi, ma także prawo w każdej chwili przerwać wyścig
(jazdę) bez zwrotu opłaty za wstęp.
12. Obsługa może odwołać wyścig bez podania przyczyn.
UBIÓR
1. Uczestnik jest zobowiązany posiadać w czasie jazdy kominiarkę ochronną zakładaną
pod kask oraz kask. Spod kasku nie mogą wystawać włosy.
2. Ubiór powinien być przylegający. Nie wolno wsiadać do gokarta w szalach, krawatach.

3. Przebywanie w gokarcie i prowadzenie gokarta może odbywać się tylko w obuwiu na
płaskiej podeszwie. Zabrania się jazdy w luźnym obuwiu (klapki, itp.) oraz na
obcasach.
NA TORZE ZABRANIA SIĘ:
1.
2.
3.
4.

Świadomego uderzenia gokartem w pojazd innego użytkownika.
Zajeżdżania drogi innym uczestnikom.
Wchodzenia na Tor oraz wysiadania z gokarta w czasie trwania jazdy.
Jazdy w kierunku odwrotnym niż wyznaczona trasa.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI AWARII POJAZDU
1. Jeżeli podczas jazdy ujawnią się nieprawidłowości w kierowanym gokarcie, kierujący
jest zobowiązany do niezwłocznego zjechania na parking oraz zgłoszenia usterek
obsłudze.
2. W sytuacji gdy zatrzymanie pojazdu na parkingu jest niemożliwe, kierujący
zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu w miejscu niepowodującym zagrożenia dla
pozostałych uczestników.
3. Awarię pojazdu należy niezwłocznie zasygnalizować poprzez uniesienie
wyprostowanej ręki, aby pozostali uczestnicy zachowali szczególną ostrożność.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. SILVERHOTEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody rzeczowe, osobowe i
majątkowe jakie mogą wystąpić na skutek korzystania z wynajętych kartów.
2. SILVERHOTEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie zostaną
wyrządzone korzystającemu na skutek działań innych kierowców bądź osób trzecich.
3. SILVERHOTEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę
przedmiotów pozostawionych przez uczestnika na terenie Hotelu lub Toru
Gokartowego.
4. Wszelkie przejazdy jakie są przeprowadzane na Torze Gokartowym są przejazdami
prywatnymi i nie są organizowane przez SILVERHOTEL Sp. z o.o. Działania
SILVERHOTEL Sp. z o.o. polegają wyłącznie na czasowym wypożyczeniu gokarta z
możliwością korzystania z Toru oraz jego całej infrastruktury.
5. Kierujący pojazdem ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za spowodowane
przez siebie szkody.

Ostrzeżenie!
Jazda gokartem jest szczególnie niebezpieczna dla osób z wadami serca i nadciśnieniem.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29.03.2009

WARUNKI REZERWACJI TORU NA WYŁĄCZNOŚĆ
1. Tor pozostaje do wyłącznej dyspozycji wynajmującej grupy. Wynajmując tor na
godzinę nie ma obowiązku zjazdu do pit stopu po upływie 10 minut jazdy.
2. Prosimy o dokonywanie rezerwacji toru osobiście przynajmniej z jednodniowym
wyprzedzeniem. Aby dokonać rezerwacji należy wpłacić zadatek wysokości 300 PLN
oraz wypełnić formularz rezerwacyjny.
3. W przypadku większej ilości osób proponujemy imprezy ze scenariuszem F1 (trening,
kwalifikacje, wyścig). Szczegóły w recepcji oraz na stronie internetowej
www.silverhotel.pl w zakładce GOKART CENTER.
4. Z toru w podanym czasie korzystać mogą tylko i wyłącznie osoby, których nazwiska
zostały zaakceptowane przez obsługę toru i wprowadzone na wyścig. Nie ma
możliwości korzystania z toru większej ilości osób. W pit stopie mogą przebywać tylko
osoby uczestniczące w wyścigu.
5. Osoby towarzyszące mogą oglądać wyścig z tarasu widokowego.
6. W przypadku rezygnacji z rezerwacji toru na wyłączność, wpłacony zadatek nie
podlega zwrotowi.
7. Przybycie uczestników musi nastąpić najpóźniej na pół godziny przed planowanym
rozpoczęciem wyścigu.
8. Silverhotel Sp. z o.o. zastrzega, iż dopuszczalne jest przesunięcie rozpoczęcia wyścigu
bez podania przyczyny.
9. W przypadku zniszczenia toru przez uczestników wyścig może zostać skrócony o czas
naprawy ze względu na bezpieczeństwo uczestników.
10. Organizator może zostać obciążony kosztami naprawy toru i gokartów.
SYGNAŁY FLAGOWE NA TORZE:
Ostrzega kierowcę, że będzie wyprzedzany, należy przepuścić
wyprzedzających, nie zmieniając toru jazdy.
Zagrożenie na trasie – zakaz wyprzedzania, należy ograniczyć
prędkość i zachować ostrożność.
Tor wolny, nie ma zagrożeń, nie obowiązują ograniczenia wynikające
z żółtej flagi.
Natychmiastowe przerwanie wyścigu. Podczas kwalifikacji nakazuje
zatrzymanie gokarta w miejscu sygnalizowanym przez obsługę toru.
Po zakończonym wyścigu nakazuje natychmiastowy zjazd do pit
stopu.
Kierowca został wykluczony z jazdy, nakaz zjazdu do pit stopu.
Pokazywana na linii start/meta oznacza koniec wyścigu.
Osoby które nie stosują się do sygnałów flagowych oraz poleceń pracowników zostaną
natychmiast wykluczone z jazdy.

