
 OŚWIADCZENIE 
 PRZEKAZANIE I JAZDA SAMOCHODEM 

 1.  Warunkiem jazdy na torze jest ukończone 18 lat i posiadanie ważnego prawo jazdy kategorii B. 

 2.  Uczestników  obowiązuje  bezwzględny  zakaz  spożywania  alkoholu,  oraz  przebywania  pod  wpływem 
 alkoholu. 

 3.  Uczestnik  zapewnia,  że  nie  jest  pod  wpływem  alkoholu,  środków  odurzających,  narkotyków  i  leków 
 oraz  innych  środków  mogących  wpłynąć  na  jego  sprawność  psychomotoryczna  do  kierowania 
 autem.  Zapewnia  także,  że  nie  istnieją  żadne  inne  okoliczności  które  mogłyby  negatywnie  wpłynąć 
 na  sposób  jazdy.  Organizator  odmówi  uczestnictwa  w  jeździe  osobie,  co  do  której  zachodzi 
 podejrzenie niespełnienia warunków niniejszego regulaminu 

 4.  Na  terenie  toru  uczestnicy  winni  bezwzględnie  stosować  się  do  regulaminu,  wskazówek  oraz 
 nakazów  organizatora  i  instruktorów.  Na  terenie  toru  obowiązuje  bezwzględny  zakaz  wchodzenia  na 
 tor jazdy bez obecności instruktora. 

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

 6.  Organizator  ma  prawo  przerwać  jazdę  w  przypadku  niezastosowania  się  do  zaleceń  instruktora,  w 
 takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo do dalszej jazdy. 

 7.  Uczestnik  ponosi  pełna  odpowiedzialność  cywilna,  karną  i  finansowa  za  powstałe  szkody  osobiste  i 
 majątkowe  wywołane  przez  siebie  podczas  jazdy.  Uczestnik  zobowiązuję  się  pokryć  wszelkie 
 szkody  (rzeczowe  i  osobowe)  w  majątku  Tor  Krzywa  sp.  z  o.o.  lub  innych  uczestników 
 korzystających w tym czasie z toru powstałe w wyniku jego winy umyślnej lub nieumyślnej. 

 8.  Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych z winy Uczestników. 

 9.  Organizator  nie  ma  obowiązku  podstawienia  nowego  pojazdu  w  miejsce  uszkodzonego  przez 
 Uczestnika. 

 10.  Do  zakresu  uszkodzeń  samochodu  wlicza  się  również  uszkodzenie  hamulców  i/lub  opon  w  sytuacji 
 brawurowej jazdy i nie stosowania się do instrukcji Organizatora. 

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

 imię i nazwisko 

 miasto zameldowania 

 numer telefonu 

 seria i nr prawa jazdy 
 (pkt 5, strona pierwsza) 

 marka i model pojazdu 

 liczba okrążeń 
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 Data i podpis uczestnika 




