REGULAMIN TORU MODLIN

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, do których powinien dostosować się każdy użytkownik Toru
Modlin.
2. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
„Tor” – obiekt zlokalizowany w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. gen. Thommée 1B i prowadzony
przez Tor Modlin sp. z o.o.;
„Spółka” – Tor Modlin sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim;
„Użytkownik” – osoba fizyczna korzystająca lub przebywająca na Torze;
„Organizator” – osoba fizyczna lub prawna organizująca wydarzenie na Torze w oparciu o umowę z
Torem Modlin.
3. Użytkownik może przebywać na Torze wyłącznie na podstawie umowy zawartej ze Spółką, przy czym
może być to umowa zawarta bezpośrednio przez Użytkownika lub przez Organizatora na rzecz
Użytkownika. Zabrania się przebywania na Torze bez zgody Spółki.
4. Podczas korzystania z Toru Użytkownik nie może znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających. Palenie papierosów lub wyrobów tytoniowych jest dozwolone wyłącznie w
wyznaczonych do tego miejscach.
5. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik znajduje się w stanie wskazującym na
spożywanie alkoholu, obsługa Toru ma prawo odmówić Użytkownikowi korzystania z Toru. Obsługa
Toru ma prawo przeprowadzić badanie Użytkownika na obecność alkoholu w wydychanym przez niego
powietrzu przy użyciu atestowanego probierza trzeźwości (alkomatu). Użytkownik ma prawo odmówić
poddania się badaniu na obecność alkoholu w wydychanym przez niego powietrzu przy użyciu
alkomatu, co jest równoznaczne z zakazem dalszego korzystania z Toru przez takiego Użytkownika.
6. Każdy Użytkownik winien bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi Toru, przestrzegać
sygnalizacji świetlnej i flagowej na Torze. Przed przystąpieniem do korzystania z Toru Użytkownik jest
zobowiązany zapoznać się z dokładnym znaczeniem sygnalizacji świetlnej i flagowej.
7. Niedozwolone jest korzystanie z Toru w sposób powodujący lub mogący powodować uszkodzenia
Toru (w tym zlokalizowanej na nim infrastruktury).
8. Zabrania się wjazdu na płyty poślizgowe, za wyjątkiem sytuacji, gdy płyty są wykorzystywane podczas
wydarzenia, w którym uczestniczy Użytkownik i wynika to wprost z umowy zawartej ze Spółką.
9. W sytuacji, gdy Użytkownik korzysta na Torze z pojazdu innego niż zapewniony przez Spółkę,
Użytkownik lub Organizator zobowiązany jest przedstawić obsłudze Toru dowód rejestracyjny auta
oraz dowód posiadania ważnej polisy OC. Niedozwolone jest poruszanie się po Torze niesprawnym
technicznie pojazdem, a w szczególności zanieczyszczającym lub niszczącym Tor bądź takim, który nie
posiada aktualnych badań technicznych.

10. Niedozwolone jest korzystanie z pojazdów wyposażonych w opony z kolcami, za wyjątkiem sytuacji,
gdy zostało to wyraźnie uzgodnione z obsługą Toru.
11. Podczas jazdy po Torze należy przestrzegać następujących zasad:
– rywalizacja odbywa się w poszanowaniu ducha „fair play”,
– zabrania się zajeżdżania drogi innym Uczestnikom,
– niedozwolone jest wytrącanie innych pojazdów z ich toru jazdy,
– należy szanować prawa pozostałych Uczestników Toru,
– należy stosować zasadę ograniczonego zaufania do innych osób korzystających z Toru,
– jazda pojazdem jest dozwolona wyłącznie po drodze asfaltowej będącej elementem konfiguracji toru,
– parkowanie pojazdów jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych lub wskazanych
przez obsługę Toru,
– należy zachować szczególną ostrożność podczas przechodzenia lub przejeżdżania przez teren
wykorzystywany przez innych Użytkowników,
– należy poruszać się ustalonymi lub wytyczonymi trasami, odpowiednio do celu wykorzystania toru,
– należy natychmiast wstrzymać jazdę lub inne działania i bezzwłocznie powiadomić obsługę Toru w
przypadku powstania jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi lub mienia,
– należy natychmiast poinformować obsługę Toru o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach,
awariach lub uszkodzeniach w kierowanym pojeździe oraz w infrastrukturze Toru,
– należy bezwzględnie przestrzegać godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu korzystania z toru,
– po zakończeniu jazdy należy zabrać swój sprzęt i pozostawić teren Toru w stanie, w jakim nastąpiło
przyjęcie do korzystania, tj. uprzątnąć odpady, usunąć skutki wycieków płynów technicznych.
12. Osoby małoletnie mogą przebywać na Torze wyłącznie pod opieką rodzica lub innego opiekuna
prawnego. Korzystanie z Toru przez osoby nie mająca 18 lat jest dozwolone wyłącznie za zgodą
wyrażoną przez opiekunów prawnych takiej osoby.
13. Zabrania się wnoszenia na teren Toru broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub
substancji psychotropowych.
14. W razie naruszenia postanowień Regulaminu Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz
Spółki następujących opłat karnych:
a) za wjazd na płyty poślizgowe: 5000 zł (pięć tysięcy złotych),
b) za niepodporządkowanie się poleceniom obsługi co do zjechania z toru: 2500 zł (dwa tysiące pięćset
złotych),

c) za niepodporządkowanie się sygnalizacji świetlnej lub flagowej: 300 zł (trzysta złotych),
d) za uszkodzenie samochodu zapewnionego przez Spółkę: pełną wartość szkody (o ile jest ona
mniejsza niż 10% wartości pojazdu) lub 10% wartości pojazdu w pozostałych sytuacjach. Jeśli szkoda
nie była objęta warunkami ubezpieczenia wówczas Użytkownik zobowiązany jest do jej pokrycia w
pełnej wysokości.
W sytuacji, gdy Użytkownik przebywa na Torze na mocy umowy zawartej przez Organizatora, wówczas
do zapłaty opłat karnych zobowiązany jest Organizator.
15. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za szkody osobowe i majątkowe na Torze. W celu
zminimalizowania odpowiedzialności zaleca się, aby Użytkownik przed przystąpieniem do korzystania
z Toru wykupił stosowną polisę OC. Wyłączona jest odpowiedzialność Spółki, w szczególności z tytułu
stanu terenu, urządzeń i instalacji.
16. Regulamin obowiązuje od 5 marca 2018 roku.
17. Szczegółowe warunki korzystania z Toru mogą zostać uregulowane w umowie pomiędzy
Organizatorem a Spółką, a także w regulaminie imprezy prowadzonej na Torze.
18. Spółka ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

