Przed rozpoczęciem jazdy każdy ma obowiązek zapoznania się z regulaminem.
Wjazd na #TORGŁAŻEWO oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Każda osoba korzystająca z toru zobowiązana jest do zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa
oraz zasad współżycia społecznego
REGULAMIN OGÓLNY #TORGŁAŻEWO 2016
I. Godziny otwarcia
Dla posiadaczy własnych motocykli:
Poniedziałek, tor nieczynny
Wtorek – Piątek, od 14:00 do 18.00
Sobota – Niedziela , od 10:00 do 12:00 oraz od 13:00 do 18:00
Informacje o terminach i godzinach otwarcia wypożyczalni na portalu Facebook, profil otopit.pl
II. Podstawowe zasady korzystania
1. Tor motocyklowy w Głażewie jest przeznaczony wyłącznie dla motocykli klasy PIT BIKE. Motocykle
muszą być sprawne techniczne.
2. Korzystać czynnie z toru mogą wyłącznie osoby, które:
a) zaakceptowały bezterminowo, pisemnie niniejszy regulamin lub podpisały jednorazowo
oświadczenie o akceptacji odpowiedzialności;
b) każdorazowo dokonają zgłoszenia swojej obecności na torze w formie:
- pisemnej, złożonej obecnej na torze obsłudze, lub
- wysłanej wiadomość tekstowej na nr 603792415 z podaniem imienia i nazwiska
- wysłanej wiadomości na portalu społecznościowym Facebook osobie wskazanej przez
właściciela.
3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z toru wyłącznie za zgodą i pod opieką dorosłego opiekuna
prawnego.
4. Zabrania się korzystania z toru pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
5. Korzystający zobowiązany jest do używania odpowiednich ochraniaczy, kasku, stroju i butów.
6. Obowiązuje zakaz jazdy poza obrysem toru i miejscami wyznaczonych do dojazdów, w szczególności
po łąkach, uprawach rolnych, ścieżce rowerowej i lasach graniczących z terenem toru.
7. Dojazd do toru docelowego wyłącznie w miejscach wyznaczonych. Zakaz przecinania innych torów.
8. Na torach obowiązuje tylko jeden kierunek jazdy.
9. Celem zapoznania się z nawierzchnią toru i panującymi na torze warunkami należy wykonać
przynajmniej jeden ostrożny przejazd próbny przez cały tor. W przypadku powstania jakichkolwiek
wątpliwości co do stanu nawierzchni należy zakończyć jazdę i dokonać zgłoszenia zaobserwowanych
nieprawidłowości obsłudze toru.
10. Na odcinkach dojazdowych do torów należy zachować szczególną ostrożność – obowiązuje
ograniczenie prędkości do 5 km/h. Zalecana jest jazda na 2 biegu i małym gazie.
11. W razie upadku należy w miarę możliwości szybko usunąć motocykl i dać wyraźnie znać innym
nadjeżdżającym o zaistniałym niebezpieczeństwie.
12. W przypadku dni, w których funkcjonuje wypożyczalnia tor Dirt Track przeznaczony jest do
użytkowania wyłącznie przez dzieci.
13. Osoby korzystające z toru, w tym widzów, uprasza się o zachowanie ogólnie rozumianego porządku
na torze i wzajemną kontrolę. W szczególności prosimy o zgłaszanie na bieżąco Właścicielowi lub
obsłudze toru o zaistnieniu następujących sytuacji:
a) korzystanie z toru przez nieregulaminowe motocykle;
b) utrudnienia powstałe w nawierzchni toru, w tym dziury, kamienie, nadmierny kurz itp.;
c) pozostawienie przez innych użytkowników śmieci;
d) uwagi osób trzecich, zamieszkujących w okolicach toru.

III. Konsekwencje naruszeń regulaminu
1. W przypadku stwierdzenia naruszenia któregokolwiek z postanowień regulaminu Właściciel
zastrzega sobie możliwość nałożenia na naruszającego użytkownika toru kar w postaci:
a) upomnienia w przypadku nieznacznego naruszenia postanowień regulaminu lub w przypadku
naruszenia rażącego, którego korzystający dopuszcza się po raz pierwszy;
b) czasowy zakaz użytkowania toru w przypadku rażącego naruszenia regulaminu;
c) czasowy zakaz użytkowania łącznie z zawieszeniem w najbliższych zawodach organizowanych na
#TORGŁAŻEWO
2. Ocena stopnia naruszenie pozostawiona zostaje Właścicielowi.
3. W szczególności rażącym naruszeniem są:
a) Jazda poza wyznaczonymi godzinami otwarcia;
b) Jazda motocyklem z nadmierną prędkością na odcinkach dojazdowych do poszczególnych
torów;
c) Jazda z nadmierną prędkością wszelkimi pojazdami na publicznych drogach dojazdowych do
#TORGŁAŻEWO , zwłaszcza w terenie zabudowanym;
d) Brak zgłoszenia obecności na #TORGŁAŻEWO.
IV. Odpowiedzialność
1. Wjazd na obiekt jest równoznaczny z oświadczeniem, iż korzystający z toru bierze na siebie ryzyko i
przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z jego winy szkody.
2. Zaleca się stosowanie ubezpieczenia OC w życiu prywatnym lub OC sportowca na obiekcie
sportowym, bowiem Właściciel ani obsługa toru nie ponosi odpowiedzialności za szkody
spowodowane przez korzystających, ani żadne inne niewynikające z jego winy.
3. Korzystający z toru jest świadomy niebezpieczeństwa wiążącego się z uprawianiem sportów
motorowych wobec czego zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Właściciela i obsługi toru.
Wjazd na trasę oznacza przyjęcie postanowienia określonego w zdaniu poprzedzającym oraz
warunków jakie panują na torze.
V.
1.
2.
3.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Użytkownicy zobowiązani są do dbałości o środowisko naturalne.
Zakaz pozostawiania śmieci na terenie toru i jego otoczeniu.
Stosowanie mat ekologicznych (środowiskowych) jest od sezonu 2016 obowiązkowe. Maty spełniać
muszą następujące warunki: 2 warstwy (chłonna i nieprzepuszczalna), wymiary adekwatne do
pojazdu, grubość 5-7 mm.
4. Układy zawierające płyny eksploatacyjne muszą być szczelne i uniemożliwiać wycieki płynów.
5. Motocykle muszą mieć zamontowane zbiorniczki na zlewki. Dopuszczalne są wszelkie bezpieczne i
skuteczne rozwiązania.
Naszym celem jest zapewnienie Państwu miejsca, w którym można podnosić własne umiejętności jazdy na
motocyklu, jak również miejsca rozrywki, sprzyjającego budowaniu pozytywnych relacji w lokalnej
społeczności. W naszym wspólnym interesie jest zatem przestrzeganie powyższego Regulaminu oraz
zachowanie należytej ostrożności i zasad zdrowego rozsądku!

