
Załącznik nr 1 do Regulaminu  
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

W związku z udziałem w treningu samochodowym/motocyklowym dla amatorów na Torze Krzywa, niżej             
podpisany/a oświadczam, że: 

1. Zapoznałam/em się z regulaminem Toru Krzywa dla treningów samochodowych/motocyklowych dla amatorów i 
akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki. 

2. Posiadam ważne i aktualne prawo jazdy, uprawniające do prowadzenia pojazdu(pojazdów), które zamierzam 
użytkować podczas treningu  

3. Nie jestem pod wpływem alkoholu, środków odurzających i nie przyjmuję lekarstw mogących niekorzystnie 
wpływać na zdolność prowadzenia pojazdu. 

4. Zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania wskazówek i osób działających w imieniu  Tor Krzywa sp. z o. o. lub na 
jej zlecenie. 

5. Mój stan zdrowia pozwala na udział w treningu. 
6. Stan techniczny pojazdu, który zamierzam użytkować podczas treningu, pozwala na bezpieczną jazdę i nie 

zagraża bezpieczeństwu innych użytkowników  
7. Jestem świadomy/a zagrożeń wynikających z charakteru treningu i akceptuję ryzyko związane z ewentualnym 

uszkodzeniem pojazdu. 
8. Nie będę wysuwać żadnych roszczeń wobec Tor Krzywa sp. z o.o. w przypadku powstania jakiejkolwiek szkody  (w 

tym uszkodzenia mojego pojazdu). Nie będę wysuwać żadnych roszczeń wobec innych uczestników treningu w 
przypadku powstania jakiejkolwiek szkody z mojej winy (w tym uszkodzenia mojego pojazdu). 

9. Zobowiązuję się pokryć wszelkie szkody (rzeczowe i osobowe) w majątku Tor Krzywa sp. z o.o. lub innych 
uczestników treningu powstałe w wyniku mojej winy umyślnej lub nieumyślnej. Ponoszę pełną odpowiedzialność z 
tytułu zdarzeń spowodowanych ruchem pojazdu, który będę używać lub wprowadzę na tor i zobowiązuje się 
przejąć i zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich z tego tytułu. 

10. Oświadczam, że biorę udział w treningu na własną odpowiedzialność, świadomy/a ryzyka jakie wiąże się z 
udziałem w treningach samochodowych. 

11. Akceptuję fakt, iż Tor Krzywa sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno w mieniu jak i na osobie) 
powstałe w związku z udziałem w treningu. 

12. Potwierdzam znajomość Regulaminu treningu samochodowego/motocyklowego dla amatorów na Torze Krzywa, 
akceptuję jego postanowienia oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

Dane osoby składającej oświadczenie: 

imię i nazwisko  

adres zameldowania  

dane kontaktowe  

seria i nr prawa jazdy  

marka i model pojazdu  

nr rej. pojazdu  

 

......................................... 
Osła, dnia  

.......................................... 
Czytelny podpis uczestnika 

UWAGA!!! Przypominamy, że podczas treningu samochodowego/motocyklowego obowiązuje bezwzględny 
zakaz palenia gumy (również po utracie kontroli w  poślizgu), uszkodzenie nawierzchni toru podlega karze 
finansowej. 


