Regulamin ogólny dla uczestników imprez motoryzacyjnych
na terenie Toru Modlin
Zgłoszenia na imprezę
1. 1.Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do czytelnego wypełnienia zgłoszenia na imprezę
i podania wszystkich wymaganych w zgłoszeniu danych.
2. Opłatę za udział w imprezie uczestnik wnosi gotówką na miejscu lub wcześniej przelewem,
na rachunek bankowy Warszawskiego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy sp. o.o.
Potwierdzenie przelewu jest wymagane przy odbiorze dokumentów w biurze imprezy. Koszt
imprezy określony jest każdorazowo na stronie organizatora lub w umowie zawieranej
z uczestnikiem.
Obowiązki uczestnika
1. Samochody biorące udział w imprezie muszą posiadać aktualne badanie techniczne,
ubezpieczenie OC i sprawną gaśnicę, o ile organizator nie zniesie takiego obowiązku.
2. Uczestnicy imprez samochodowych zobowiązani są do stosowania kasków w samochodach
posiadających klatkę lub pałąk bezpieczeństwa.
3. Uczestnicy imprez samochodowych prowadzący samochody typu kabriolet (otwarte
nadwozie) zobowiązani są do stosowania kasków w samochodach oraz jazdy z zamkniętym
dachem, o ile konstrukcja samochodu umożliwia to.
4. Uczestnicy imprez samochodowych zobowiązani są do stosowania kasków, o ile organizator
nie zniesie takiego obowiązku. Obowiązek nie dotyczy imprez bez oficjalnego pomiaru czasu.
5. Uczestnicy imprez motocyklowych zobowiązani są do stosowania kasków motocyklowych
oraz motocyklowego ubrania ochronnego, wraz z rękawicami, obuwiem i ochraniaczem
kręgosłupa. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do imprezy
osoby, której strój uzna za nieodpowiedni.
6. Uczestnik, podpisując dokumenty w biurze imprezy oświadcza, że zapoznał się z regulaminem
ramowym imprezy i regulaminem uzupełniającym, o ile organizator taki opublikował.
Pomiar czasu
1. Pomiar czasu w trakcie imprezy realizowany jest w sposób elektroniczny przy wykorzystaniu
systemów pomiaru czasu.
2. Uczestnicy korzystający z pomiaru czasu przy wykorzystaniu transponderów umieszczanych
w samochodzie lub na motocyklach zobowiązani są do wpłaty kaucji w wysokości 150 zł
za urządzenie w momencie pobrania go od organizatora. Kaucja jest bezzwłocznie zwracana
w momencie zwrotu nieuszkodzonego urządzenia do organizatora.
3. Organizator w trakcie imprezy zapewnia zawodnikom dostęp do wyników.
Przykładowy przebieg imprezy
1. Godz. 8.00
a) otwarcie obiektu
b) odbiór administracyjny
c) badanie techniczne pojazdów
2. Godz. 9.00
a) rozpoczęcie imprezy
b) odprawa bezpieczeństwa dla zawodników (obecność obowiązkowa)
3. Godz. 9.30
a) rozpoczęcie jazd

4. Godz. 17.30
b) zakończenie jazd.
Jazdy samochodów i motocykli
1. Jazdy odbywają się w ok. 10–15 pojazdów w jednej grupie.
2. Grupy są określane na podstawie pojemności pojazdu lub poziomu zaawansowania
uczestników.
3. Kolejność startu jest określona według ustawienia na polach przedstartowych. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności startu uczestników, o ile uzna, że ma to wpływ na
przebieg i bezpieczeństwo imprezy.
4. Jazdy trwają w sesjach ok. 10–15 min.
5. Sygnałem do startu jest wymachanie flagą przez sędziego.
6. Sygnałem końca sesji jest wymachanie flagą z szachownicą przez sędziego.
7. Nie ma limitu przejazdu po torze w trakcie dnia.
8. Zjazd z toru w trakcie sesji uniemożliwia powrót na tor w trakcie tej samej sesji.
Filmowanie i fotografowanie
1. Fotografowanie i filmowanie imprezy w celach komercyjnych na terenie Toru Modlin jest
zabronione, o ile organizator nie wyrazi na to zgody.
2. Filmowanie i fotografowanie za pomocą dronów jest bezwzględnie zabronione.
3. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na sporządzenie przez Organizatora dokumentacji filmowej
lub/i zdjęciowej na potrzeby Toru Modlin prowadzonego przez Organizatora. Zgoda obejmuje
wykorzystanie wizerunku w dowolnym utworze oraz w innych materiałach nie noszących
cech utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji wskazanym w
art. 50 Prawa autorskiego (w szczególności w mediach drukowanych, społecznościowych,
sieci Internet, w tym na kanałach YouTube) i nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie,
jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności gospodarczej
Organizatora, w tym również przekazywanie ich osobom trzecim, modyfikowanie wizerunku i
utworów, w których skład będzie wchodzić wizerunek, z zastrzeżeniem że takie
wykorzystanie będzie zgodne z dobrymi obyczajami.
4. Zgoda określona w ust. 3 jest nieodwołalna i bezterminowa.

