MINI TOR KARTINGOWY PLAY CITY
REGULAMIN i ZASADY KORZYSTANIA

1. MINI TOR KARTINGOWY (zwany dalej Torem) będący częścią Parku Rozrywki Play City,
przeznaczony został przez Organizatora dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, które mogą z niego
korzystać wyłącznie wówczas gdy znajdują się pod opieką osób dorosłych tj. nauczycieli,
rodziców lub opiekunów prawnych, a także spełniają warunki fizyczne do kierowania
gokartem i zostaną dopuszczone do jazdy przez personel obsługi Toru.
2. Przed wejściem na Tor każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią
niniejszego Regulaminu. Przez Uczestnika rozumie się osobę przebywają na terenie strefy
i korzystającą z toru gokartowego Play City, tj. zarówno dziecko jak również jego opiekun.
3. Przez Tor rozumie się trasę przejazdu gokartem wytyczoną przez Organizatora wraz ze strefą
wydzieloną przy wejściu oraz wyjściu do trasy przejazdu.
4. Uczestnik przed przystąpieniem do korzystania z Toru zobowiązany jest do uiszczenia opłaty
zgodnej z obowiązującym cennikiem za korzystanie z toru. Uiszczenie opłaty jest
równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem
do przestrzegania zasad korzystania z Toru.
5. Od opiekunów małoletnich Uczestników wymaga się złożenia pisemnego oświadczenia, iż
wyrażają zgodę na korzystanie przez małoletnich z Toru, na zasadach i warunkach
wynikających z niniejszego Regulaminu, a także, że są świadomi zagrożeń związanych
z korzystaniem z Toru.
6. Ilość przejazdów na Torze jest ograniczona czasem, za który została wniesiona opłata zgodnie
z obowiązującym cennikiem, chyba że personel obsługi Toru przed startem poinformuje o
warunkach ograniczających przejazdy, do określonej liczby okrążeń.
7. Uczestnik akceptując warunki Regulaminu i wnosząc opłatę oświadcza tym samym, iż brak
jest jakichkolwiek przeciwwskazań medycznych do korzystania przez niego z toru
gokartowego.
8. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z Toru przez osoby znajdujące się, pod wpływem
alkoholu, narkotyków, leków, oraz innych środków chemicznych mogących powodować
zaburzenia świadomości lub reakcje utrudniające kierowanie pojazdem.
9. Organizator ma prawo do natychmiastowego usunięcia z Toru Uczestnika, w przypadku
uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik korzysta z Toru wbrew zakazom opisanym powyżej.
Wówczas Uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot uiszczonej opłaty.
10. Uczestnik ma bezwzględny obowiązek przestrzegania poleceń i wskazówek personelu obsługi
Toru. Nie stosowanie się do udzielonych zaleceń, może skutkować przerwaniem jazdy
Uczestnika i wykluczenie go z dalszego korzystania z Toru.
11. Uczestnik ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia wykrytych problemów lub usterek
technicznych personelowi obsługi Toru poprzez podniesienie ręki do góry W takim przypadku
Uczestnik winien zatrzymać gokart w miejscu nie powodującym utrudnień w ruchu innym
uczestnikom oraz pozostać w gokarcie do momentu przybycia personelu obsługi technicznej
Toru.
12. Opiekun lub rodzic małoletniego Uczestnika ponosi pełną odpowiedzialność za szkody
spowodowane podczas użytkowania Mini Toru Kartingowego, również w zakresie szkód
wyrządzonych przez niego osobom trzecim.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Uczestnikom na skutek
działań innych Uczestników, a także osób trzecich.
14. Postępowanie Uczestnika w sposób sprzeczny z zasadami niniejszego Regulaminu,
w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i funkcjonowania Toru, wyłącza możliwość
dochodzenia przez Uczestnika od Organizatora ewentualnych roszczeń z tytułu doznanego
uszczerbku na zdrowiu lub poniesionej szkody na mieniu.
15. W wyjątkowych sytuacjach personel obsługi Toru ma prawo do odmówienia lub wykluczenia
Uczestnika z dalszej jazdy, bez podania przyczyny.
16. Decyzje personelu obsługi Toru są bezdyskusyjne i ostateczne. Nie podlegają negocjacji.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione przez
Uczestników na terenie Toru.
18. Organizator przestrzega, iż jazda gokartem może być niebezpieczna dla osób nie
przestrzegających powyższego Regulaminu.
19. Małoletni oraz jego opiekun przed przystąpieniem do korzystania z Toru Kartingowego
zobowiązani są do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami zachowania, obowiązującymi
na Torze, a także ścisłego przestrzegania poniższych zasad.
Zasady bezpiecznego stroju.
a) strój Uczestnika musi być kompletny, przylegający do ciała, odpowiedni do korzystania
z Toru
b) nie wolno wnosić na Tor części garderoby takich jak czapki, paski, szaliki itp.;
c) obowiązuje pełne, płaskie obuwie (obuwie na obcasach, luźne buty, klapki są
niedopuszczalne);
d) w wyścigach może uczestniczyć wyłącznie osoba w kasku ochronnym – Organizator jest
zobowiązany udostępnienia odpowiednich kasków;
e) spod kasku nie mogę wystawać włosy – zaleca się spięcie długich włosów
f) Uczestnik zobowiązany jest do zabezpieczenia wszelkich rzeczy mogących ulec wciągnięciu
przez ruchome elementy gokarta.
Zasady, warunki uczestnictwa i korzystania z toru kartingowego.
a) Uczestnik przed rozpoczęciem wyścigu zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się
z przebiegiem trasy przejazdu i a także instrukcjami i wskazówkami związanymi z obsługą
i jazdą gokartem;
b) Zabrania się poruszania się gokartem poza wyznaczoną trasą wyścigu;
c) Obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania gokarta po starcie, zwłaszcza w czasie kiedy na
trasie poruszają się inni Uczestnicy w gokartach. Uczestnik zobowiązany jest do pozostania w
gokarcie po ukończeniu wyścigu, do momentu przybycia pracownika Toru;
d) Start jazdy może odbyć dopiero po usłyszeniu przez Uczestnika odpowiedniego sygnału
dźwiękowego;
e) Uczestnicy poruszą się po Torze zgodnie z wyznaczoną przez Organizatora trasą oraz
kierunkiem ruchu, zachowując przy tym odpowiednią ostrożność – to jest taką, która nie
zagraża jemu oraz innym uczestnikom;
f) Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich uwag personelu obsługującego
Tor;
g) Zabrania się uderzania w inne pojazdy na torze i uderzania w bandy zabezpieczające trasę ;
h) Sygnał dźwiękowy zakończenia jazdy oznacza obowiązek zatrzymania przez Uczestnika
pojazdu;
i) Zabrania się naciskania równocześnie pedału gazu oraz hamulca;

j) Zabrania się opuszczania pojazdu w czasie wyścigu;
k) Zabrania się przebywania na torze bez kasku ochronnego;
l) Zabrania się prowadzenia gokarta jedną ręką i wychylanie się z niego podczas jazdy;
m) Zabrania się chodzenia po torze;
n) Dla bezpieczeństwa startujących, Uczestnik ma obowiązek przestrzegania kolejności jazdy
ustalanej przez personel obsługujący Tor, przed rozpoczęciem jazdy;
o) Przerwy w jeździe oraz przerwy działania Toru ustalane są przez personel obsługujący Tor;
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania powyższych ustaleń;
p) W sytuacji uszkodzenia Toru przez Uczestników, czas przejazdu może zostać skrócony o czas
niezbędny do usunięcia tych uszkodzeń, w celu zachowania bezpieczeństwa dalszej jazdy.
Wówczas Uczestnicy mają obowiązek działania zgodnie ze wskazówkami personelu obsługi
Toru.
.
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