Regulamin korzystania z toru motocrossowego O.I.O
w dniu 20.11.2016 KOCIEW MOTOCROSS TRENING
1. Gospodarzem toru motocrossowego jest Obywatelska Inicjatywa Offroadowa (O.I.O).
2. Tor motocrossowy jest terenem leśnym udostępnionym do ruchu pojazdów i przeznaczony jest do prowadzenia
treningów w wybranych dyscyplinach sportów motorowych (motocross).
3. Korzystanie z toru w dniu 20.11.2016r dozwolone jest po dokonaniu rejestracji .
4. Osoby korzystające z toru zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom wyznaczonych przez Gospodarza
toru osób funkcyjnych.
5. Korzystanie z toru i przebywanie na jego terenie wiąże się z ryzykiem utraty życia lub zdrowia. Gospodarz toru nie
ponosi odpowiedzialności za utratę życia, zdrowia lub mienia osób korzystających.
6. Osoby korzystające z toru biorą odpowiedzialność za szkody poczynione przez siebie w odniesieniu do zdrowia i
mienia innych osób oraz środowiska naturalnego.
7. Tor jest udostępniony codziennie w godzinach 6 -22.
8. Gospodarz toru odpowiada za wyznaczenie trasy przejazdu oraz jej oznakowanie.
9. Na torze obowiązuje jeden kierunek jazdy zgodnie ze znakami kierunkowymi. W przypadku braku oznakowania
obowiązuje kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara „lewoskrętny”.
10. Obowiązuje zakaz jazdy poza trasą toru jak również pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
11. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z toru wyłącznie za zgodą i w towarzystwie prawnego opiekuna lub osoby
upoważnionej pisemnie przez tego opiekuna.
12. Korzystający zobowiązany jest do zapoznania się z trasą toru poprzez odbycie tzw. przejazdu zapoznawczego.
13. Po trasie toru można poruszać się tylko sprawnymi pojazdami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa własnego
oraz innych korzystających.
14. Zabrania się korzystania z toru bez asysty osoby towarzyszącej.
15. Podczas przebywania na torze należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad ochrony środowiska, p.poż,
czystości i kultury osobistej oraz zasad współżycia społecznego. Kategorycznie zabrania się palenia ognisk.
16. Wszystkie samochody i przyczepy (oraz inne pojazdy) mogą być ustawione wyłącznie w wyznaczonym miejscu
parkingowym. Obowiązuje całkowity zakaz ustawiania wszelkich pojazdów na trasie toru. Na terenie Parkingu
obowiązuje ograniczenie prędkości jazdy do 10km/h dla wszystkich pojazdów.
17. Gospodarz toru zastrzega sobie możliwość zamknięcia toru.
18.Rejestracja:
PRZED DOKONANIEM REJESTRACJI NALEZY SPRAWDZIĆ CZY LISTA NIE JEST JUZ ZAMKNIETA na profilu facebook:
(LINK DO DOKUMENTU)
Dokonać rejestracji można osobiście po umówieniu się pod nr tel 692 541 001 (dla miejscowych)
lub poprzez dokonanie opłaty startowej w wysokości 50 zł w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego
na konto organizatora : 92 8168 0007 0005 2807 2000 0001 Stowarzyszenie „Obywatelska Inicjatywa Offroadowa”.
Na przelewie niezbędny jest zapis: Nazwa Odbiorcy: Stowarzyszenie Obywatelska Inicjatywa Offroadowa, ul. Św.
Wincentego 3, 86-100 Świecie Tytuł wpłaty: KOCIEW MOTOROSS – 20.11.2015 Dane wpłacającego (np. JAN
KOWALSKI)
Ponadto w dniu 20.11.2016 w biurze organizatora przy odbiorze numerów startowych należy dostarczyć
przygotowana i podpisaną kartę zgłoszeniową . Karta będzie do pobrania i do wglądu na profilu facebook:
(LINK DO DOKUMENTU)
18.Korzystanie z toru motocrossowego wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu
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