
REGULAMIN TORU 
1 

 Przed wejściem na tor obowiązkowo należy zapoznać się z „Regulaminem Toru” i potwierdzić 
zapoznanie się z nim własnoręcznym podpisem.  

2. 
Do korzystania z toru niezbędne jest uiszczenie opłaty, własnoręcznie podpisanie niniejszego 

regulaminu oraz okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Obsługa odmówi udostępnienia toru w 
przypadku, gdy osoba nie posiada wymaganego dokumentu tożsamości. 

3. 
Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z toru wyłącznie za zgodą swoich opiekunów i w ich 

obecności. Za osoby nieletnie odpowiedzialność w czasie pobytu na torze ponoszą ich opiekunowie. 
4. 

Na terenie toru obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu lub innych środków 
odurzających oraz przebywanie pod ich wpływem. 

5. 
Osoby przebywające na torze potwierdzają własnoręcznym podpisem, że nie są pod wpływem 

alkoholu, środków odurzających, narkotyków, leków, oraz innych środków mogących wpłynąć na ich 
sprawność psychomotoryczną. 

6. 
Zwierzęta można wprowadzać tylko na uwięzi. 

7. 
Na terenie toru obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia, wiercenia dziur w 

betonowym i asfaltowym podłożu. Zabrania się “palenia gumy” oraz “jazdy na jednym kole”. W depo 
można się poruszać z max. prędkością 20 km/h. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilna i karną 
za powstałe szkody majątkowe powstałe na mieniu należącym do obiektu, wywołane przez siebie i osoby 
nieletnie będące pod jego opieką. 
Dopuszczalny limit dB 98. 

8. 
. Osoby znajdujące się na terenie toru winne są bezwzględnie stosować się do Regulaminu, 
wskazówek oraz nakazów obsługi toru i instruktorów, a także przestrzeganie ich poleceń. W przypadku 
niestosowania się do nakazów i poleceń instruktora osoby takie zostaną usunięte z toru bez możliwości 
zwrotu poniesionych kosztów. 
Obowiązki korzystających z toru: 

▪ jazda wyłącznie w kasku motocyklowym z homologacją, ochronnych rękawicach, butach oraz 
atestowanym kombinezonie motocyklowym, 

▪ posiadanie separatorów płynów eksploatacyjnych w sprzęcie 
▪ usunięcie wszystkich sztywno odstających elementów powodujących niszczenie nawierzchni 
▪ nieużywanie metalowych podkuć obuwia oraz metalowych ochraniaczy 
▪ wyjazd na tor w sposób bezpieczny lub na sygnał osoby funkcyjnej 
▪ absolutny zakaz wejścia na tor, gdy poruszają się po nim jakiekolwiek pojazdy 
▪ od godziny 22.00 do godziny 06.00 na obiekcie obowiązuje cisza nocna. 

9. 
Prowadzący szkolenie nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków ani innych zdarzeń w 

szczególności powstałych w wyniku niestosowania się do regulaminu przez osoby przebywające na torze.   
10. 

Zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia chroniącego przed skutkami uprawiania 
sportów motocyklowych. 

11. 



Wymagamy, aby motocykle uczestników miały aktualne badanie techniczne oraz ważne 
ubezpieczenie OC (z wyłączeniem motocykli torowych).  

12. 
Każdy z uczestników bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia motocykla 

podczas szkolenia i akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że nie będzie dochodził żadnych roszczeń z 
tytułu szkody osobistej lub mienia od organizatorów i prowadzących szkolenie oraz w stosunku do innych 
uczestników szkolenia. 

13. 
Uczestnik szkolenia oświadcza, że zapoznał się z zasadami bezpieczeństwa i zobowiązuje się do ich 

przestrzegania w całym cyklu szkoleniowym.    
14. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
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