
1. 1.

2. 2.

3. 3.

Potwierdzam ukończenie przez mojego podopiecznego 13 lat Potwierdzam ukończenie przez mojego podopiecznego 13 lat

Imię i Nazwisko kierowcy niepełnoletniego:

POTWIERDZAM, ŻE MAM UKOŃCZONE 18 lat (konieczne, żeby być opiekunem)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (oraz podopiecznych) osobowych do celów realizacji jazdy gokartem 

(lub innym pojazdem). Konieczne do realizacji jazdy.

Imię i Nazwisko kierowcy niepełnoletniego:

POTWIERDZAM, ŻE MAM UKOŃCZONE 18 lat (konieczne, żeby być opiekunem)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (oraz podopiecznych) osobowych do celów realizacji jazdy gokartem 

(lub innym pojazdem). Konieczne do realizacji jazdy.

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Imię i Nazwisko kierowcy oraz rodzica / opiekuna prawnego

Miejscowosć / Poczta

E-mail kontaktowy (dobrowolny) Telefon (wymagany)

WYPISUJE TYLKO OPIEKUN!

Dane opiekuna:

Data  DDMMRRRR Czytelny podpis (Imię i Nazwisko)

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku oraz moich podopiecznych (np. publikacja 

zdjęć na FB). Brak zgody uniemożliwia udział w dekoracji na podium.

Wyrażam zgodę na wysyłanie newslettera, wyników na email oraz sms-ów przypominających o 

wydarzeniach na torze.

Tak Nie

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Imię i Nazwisko kierowcy oraz rodzica / opiekuna prawnego

bez mojej obecnościzaznacz "X"

Miejscowosć / Poczta

E-mail kontaktowy (dobrowolny) Telefon (wymagany)

Wyrażam zgodę na korzystanie z toru Kartodrom Gostyń przez kierowców niepełnoletnich:

podczas mojej obecności zaznacz "X" bez mojej obecności

WYPISUJE TYLKO OPIEKUN!

Dane opiekuna:

Imię i Nazwisko kierowcy niepełnoletniego

OŚWIADCZENIE - POTWIERDZENIE ZNAJOMOŚCI REGULAMINU

Potwierdzam zaznajomienie się z aktualnym regulaminem Wypożyczalni Gokartów oraz Toru Kartodrom 

Gostyń i zobowiązuję się do jego bezwzględnego przestrzegania przeze mnie oraz moich podopiecznych. 

Oświadczam, że mam pełną świadomość niebezpieczeństw wynikających z korzystania z Toru i jazdy 

gokartem. Oświadczam, że nie będę wnosił żadnych roszczeń odszkodowawczych względem Organizatora za 

wszelkie ewentualne szkody w mieniu i osobowe. Biorę pełną odpowiedzialność materialną i karną za 

ewentualne zdarzenia, które wynikną z naruszenia PRZEZE MNIE LUB PRZEZ MOICH 

PODOPIECZNYCH zasad bezpieczeństwa na Torze, w szczególności poprzez naruszenie Regulaminu lub 

niestosowanie się do poleceń Obsługi Toru. 

OŚWIADCZAM ŻE ANI JA I MOI PODOPIECZNI NIE ZNAJDUJEMY SIĘ POD WPŁYWEM 

ALKOHOLU, ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, LEKÓW LUB INNYCH SUBSTANCJI MOGĄCYCH 

NEGATYWNIE WPŁYNĄĆ NA ZDOLNOŚĆ KONCENTRACJI, OCENY SYTUACJI I KIEROWANIE 

POJAZDEM ORAZ ŻE NIE MAMY ŻADNYCH PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO JAZDY 

GOKARTEM (w szczególności rozrusznik serca, podatność na wibracje, ciąża 

Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, iż wszystkie podawane przeze mnie dane są zgodne z 

prawdą. 

Wyrażam zgodę na wysyłanie newslettera, wyników na email oraz sms-ów przypominających o 

wydarzeniach na torze.

Tak Nie Proszę zaznaczyć X w odpowiedniej kratce.

OŚWIADCZENIE - POTWIERDZENIE ZNAJOMOŚCI REGULAMINU

Potwierdzam zaznajomienie się z aktualnym regulaminem Wypożyczalni Gokartów oraz Toru Kartodrom 

Gostyń i zobowiązuję się do jego bezwzględnego przestrzegania przeze mnie oraz moich podopiecznych. 

Oświadczam, że mam pełną świadomość niebezpieczeństw wynikających z korzystania z Toru i jazdy 

gokartem. Oświadczam, że nie będę wnosił żadnych roszczeń odszkodowawczych względem Organizatora za 

wszelkie ewentualne szkody w mieniu i osobowe. Biorę pełną odpowiedzialność materialną i karną za 

ewentualne zdarzenia, które wynikną z naruszenia PRZEZE MNIE LUB PRZEZ MOICH 

PODOPIECZNYCH zasad bezpieczeństwa na Torze, w szczególności poprzez naruszenie Regulaminu lub 

niestosowanie się do poleceń Obsługi Toru. 

OŚWIADCZAM ŻE ANI JA I MOI PODOPIECZNI NIE ZNAJDUJEMY SIĘ POD WPŁYWEM 

ALKOHOLU, ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, LEKÓW LUB INNYCH SUBSTANCJI MOGĄCYCH 

NEGATYWNIE WPŁYNĄĆ NA ZDOLNOŚĆ KONCENTRACJI, OCENY SYTUACJI I KIEROWANIE 

POJAZDEM ORAZ ŻE NIE MAMY ŻADNYCH PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO JAZDY 

GOKARTEM (w szczególności rozrusznik serca, podatność na wibracje, ciąża 

Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, iż wszystkie podawane przeze mnie dane są zgodne z 

prawdą. 

Proszę zaznaczyć X w odpowiedniej kratce.

Data  DDMMRRRR Czytelny podpis (Imię i Nazwisko)

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku oraz moich podopiecznych (np. publikacja 

zdjęć na FB). Brak zgody uniemożliwia udział w dekoracji na podium.

Imię i Nazwisko kierowcy niepełnoletniego

Wyrażam zgodę na korzystanie z toru Kartodrom Gostyń przez kierowców niepełnoletnich:

podczas mojej obecności


