Formularz rezerwacji toru gokartowego
Gokartbahn Buchungsformular
Gokart track reservation form
OSOBA KONTAKTOWA

NUMER TELEFONU

DANE FIRMY

ADRES EMAIL

●

MINI GRAND PRIX 30 MIN

Od 8 do 14 osób min. 16 lat i 150 cm

REZERWACJA TORU NA WYŁĄCZNOŚĆ NA
30 min
ETAP I TRENING
Grupa – 4 min.
ETAP II KWALIFIKACJE
Grupa – 8 min.
ETAP III GRAND FINAL
Grupa – 12 min.
Zwycięzcą jest osoba, która
przejedzie największą ilość okrążeń.
Czas jazdy: 24 min.
Czas trwania zabawy: ok. 0,5 h
CENNIK
8 osób
9 osób
10 osób
11 osób
12 osób
13 osób
14 osób

Pn-czw
800
900
1000
1100
1200
1300
1400

Pt-nd
960
1080
1200
1320
1440
1560
1680

Kominiarka pod kask - 5 zł

MINI GRAND PRIX 45 MIN

ILOŚĆ OSÓB

MINI GRAND PRIX 60 MIN

Od 8 do 14 osób min. 16 lat i 150 cm

DATA I GODZINA REZERWACJI

Od 8 do 14 osób min. 16 lat i 150 cm

REZERWACJA TORU NA WYŁĄCZNOŚĆ NA
45 min
ETAP I TRENING
Grupa – 5 min.
ETAP II KWALIFIKACJE
Grupa – 10 min.
ETAP III GRAND FINAL
Grupa – 15 min.
Zwycięzcą jest osoba, która
przejedzie największą ilość okrążeń.
Czas jazdy: 30 min.
Czas trwania zabawy: ok. 45 min
CENNIK
Pn-czw
Pt-nd
8 osób
1200
1440
9 osób
1350
1620
10 osób
1500
1800
11 osób
1650
1980
12 osób
1800
2160
13 osób
1950
2340
14 osób
2100
2520

REZERWACJA TORU NA WYŁĄCZNOŚĆ NA
60 min
ETAP I TRENING
Grupa – 8 min.
ETAP II KWALIFIKACJE
Grupa – 16 min.
ETAP III GRAND FINAL
Grupa – 24 min.
Zwycięzcą jest osoba, która
przejedzie największą ilość okrążeń.
Czas jazdy: 48 min.
Czas trwania zabawy: ok. 60 min
CENNIK
Pn-czw
Pt-nd
8 osób
1600
1920
9 osób
1800
2160
10 osób
2000
2400
11 osób
2200
2640
12 osób
2400
2880
13 osób
2600
3120
14 osób
2800
3360

Kominiarka pod kask - 5 zł

Kominiarka pod kask - 5 zł

GRAND PRIX 60 MIN

GRAND PRIX 90 MIN

Od 16 osób do 28 osób min. 16 lat i 150 cm
PODZIAŁ NA 2 GRUPY!!!

Od 16 osób do 28 osób min. 16 lat i 150 cm

Uczestnicy zostają podzieleni na dwie grupy
ETAP I TRENING+KWALIFIKACJE
I grupa – 10 min.
II grupa – 10 min.
W kolejnym etapie wyścigu następuje
podział na podstawie najlepszego okrążenia
osiągniętego w kwalifikacjach:
- zawodnicy są podzieleni na 2 grupy / ze
słabszymi czasami Finały Pocieszenia / z
najlepszymi czasami Wielki Finał /
- pozycje startowe zajmują również według
najlepszego czasu okrążenia osiągniętego
w kwalifikacjach
ETAP II COMFORT FINAL 1 - Finały
Pocieszenia
Grupa – 12 min.
ETAP III GRAND FINAL -Wielki Finał
Grupa – 12 min.
Zwycięzcą jest osoba, która
przejedzie największą ilość okrążeń.
Czas jazd ogółem: 44 min.
Czas trwania zabawy: ok. 60 min
CENNIK
Pn-czw
Pt-nd
do 16
1600
1920
17–18
1800
2160
19–20
2000
2400
21–22
2200
2640
23–24
2400
2880
25–26
2600
3120
27–28
2800
3360
Kominiarka pod kask - 5 zł

Uczestnicy zostają podzieleni na dwie grupy
ETAP I TRENING+KWALIFIKACJE
I grupa – 12 min.
II grupa 12min.
W kolejnym etapie wyścigu następuje
podział na podstawie najlepszego okrążenia
osiągniętego w kwalifikacjach:
- zawodnicy są podzieleni na 2 grupy / ze
słabszymi czasami Finały Pocieszenia / z
najlepszymi czasami Wielki Finał /
- pozycje startowe zajmują również według
najlepszego czasu okrążenia osiągniętego
w kwalifikacjach
ETAP II COMFORT FINAL 1 - Finały
Pocieszenia
Grupa – 16 min.
ETAP III GRAND FINAL -Wielki Finał
Grupa – 16 min.
Zwycięzcą jest osoba, która
przejedzie największą ilość okrążeń.
Czas jazd ogółem: 56 min.
Czas trwania zabawy: ok. 90 min
CENNIK
Pn-czw
Pt-nd
do 16
2400
2880
17–18
2700
3240
19–20
3000
3600
21–22
3300
3690
23–24
3600
4320
25–26
3900
4680
27–28
4200
5040
Kominiarka pod kask - 5 zł

PODZIAŁ NA 2 GRUPY!!!

OPCJE DODATKOWE:
✔

DYPLOMY 45 PLN

✔

MEDALE 90 PLN

✔

PUCHARY 225 PLN

✔ POPROSZĘ O OFERTĘ RESTAURACYJNĄ

Formularz rezerwacji toru gokartowego
Gokartbahn Buchungsformular
Gokart track reservation form
Podpisując niniejszy dokument informuje, że zapoznałem się z regulaminem toru, regulaminem rezerwacji toru na wyłączność oraz RODO
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. Świadomego uderzenia gokartem w pojazd innego użytkownika.
2. Zajeżdżania drogi innym uczestnikom.
3. Wchodzenia na Tor oraz wysiadania z gokarta w czasie trwania jazdy.
4. 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.

REGULAMIN REZERWACJI TORU NA WYŁĄCZNOŚĆ
1. Uczestnicy zabawy zobowiązani są do stawienia się w recepcji na pół godziny przed
planowanym rozpoczęciem rezerwacji toru na wyłączność. Silverhotel Sp. z o.o. zastrzega, iż
dopuszczalne jest przesuniecie rozpoczęcia wyścigu bez podania przyczyny.
2. Uczestnicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania regulaminu toru i dokładnego
respektowania poleceń obsługi toru.
3. W przypadku uszkodzenia toru przez uczestników wyścig może zostać skrócony o czas
naprawy ze względu na bezpieczeństwo uczestników. Organizator może zostać obciążony
kosztami naprawy toru i gokartów.
4. Z toru w podanym czasie korzystać mogą tylko i wyłącznie osoby, których nazwiska zostały
zaakceptowane przez obsługę toru i wprowadzone na wyścig.
5. Nie ma możliwości korzystania z toru większej ilości osób. W PIT STOP'ie mogą przebywać
tylko osoby uczestniczące w wyścigu. Osoby towarzyszące mogą oglądać wyścig z tarasu
widokowego.
6. Zamawiający jest zobowiązany zaznajomić swoich gości z harmonogramem całego spotkania
oraz kontrolować jego przestrzeganie przez uczestników.
7. Po zakończeniu zapisywania uczestników i zatwierdzeniu eventu w systemie, nie mam
możliwości dopisania dodatkowych osób, np. spóźnionych.
8. W rezerwacjach toru na wyłączność mogą uczestniczyć wyłącznie osoby dorosłe (w
rozumieniu regulaminu TG)
PŁATNOŚĆ:
1. Rezerwacja jest gwarantowana, po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 300 PLN
2. W przypadku rezygnacji, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Powyższe warunki
rezerwacji zastępują umowę

RODO
1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Silverhotel Sp. z o.o., Ustowo 54,
72-001 Szczecin, z którym można się skontaktować przez e-mail: iodo@silverhotel.pl
2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usługi.

3. Klientowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo:
a.
dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia lub wycofania w każdej
chwili (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem);
b.
żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
c.
ograniczenia przetwarzania danych;
d.
przenoszenia danych (o ile jest to technicznie możliwe);
e.
5.. wyrażenia sprzeciwu w przypadku stosowania zautomatyzowanego
f.
podejmowania decyzji (w tym profilowania);
g.
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b. marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres
poczty elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, poprzez
zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rezerwacji. Zgoda na
przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie
informacji handlowej może być cofnięta poprzez kliknięcie
odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego
zgłoszenia na adres e-mail Administratora;
c. realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych
osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO np. windykacji, czy monitorowania wizyjnego ruchu na
terenie Obiektu.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są umowy zawarte pomiędzy
Klientem a Obiektem oraz właściwe przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach
których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.
6. Dane osobowe Klienta przechowywane będą maksymalnie przez okres wynikający z
przepisów Ordynacji podatkowej, przepisów ustawy o rachunkowości i innych
powszechnie obowiązujących przepisów.
7. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane poza obszarem EOG.
8. Administrator może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym profilowania, do celów marketingowych oraz dostosowania oferty.
9. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Usługodawcy. Odbiorcami
danych osobowych mogą być także organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na
mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora
danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty
uczestniczące w realizacji Usługi).
10. Usługodawca oraz Administrator, oświadczają, że stosuje środki organizacyjne i
techniczne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
11. Usługodawca oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania
przez Klienta nieprawdziwych lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia należytej
staranności nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klient

WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu uzyskania odpowiedzi na złożone zapytanie. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna lecz niezbędna do uzyskania odpowiedzi.

● WYRAŻAM ZGODĘ

NIE WYRAŻAM ZGODY

PODPIS

