
Dzień Miesiąc RokData urodzenia:

Data dziś  DDMMRRRR Czytelny podpis (Imię i Nazwisko)

Potwierdzam, że mam ukończone 18 lat.      KONIECZNE BEZ OPIEKUNA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów realizacji jazdy gokartem (lub innym pojazdem).             KONIECZNE DLA 

REALIZACJI UMOWY

OŚWIADCZENIE STAŁE (BEZTERMINOWE) - POTWIERDZENIE ZNAJOMOŚCI REGULAMINU

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

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku (np. publikacja zdjęć na FB). Bez tej zgody nie jest możliwe udział w 
dekoracji na podium oraz uzyskanie zdjęć z toru.

Potwierdzam zaznajomienie się z aktualnym regulaminem Wypożyczalni Gokartów oraz toru 
Kartodrom Gostyń i zobowiązuję się do jego bezwzględnego przestrzegania. Oświadczam, że mam pełną 
świadomość niebezpieczeństw wynikających z korzystania z Toru i jazdy gokartem. Oświadczam, że nie 
będę wnosił(a) 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 zasad bezpieczeństwa na Torze, w szczególności poprzez naruszenie Regulaminu lub 
niestosowanie się do poleceń Obsługi Toru. Zwalniam Organizatora z ze skutków działań innych kierowców 
i osób trzecich. Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, iż wszystkie podawane przeze mnie dane 

są zgodne z prawdą.                                                                                                                 
OŚWIADCZAM, ŻE NIGDY PROWADZĄC GOKARTA (LUB INNY POJAZD) NA TORZE, NIE BĘDĘ 

ZNAJDOWAŁ SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU, ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, LEKÓW LUB 
INNYCH SUBSTANCJI MOGĄCYCH NEGATYWNIE WPŁYNĄĆ NA ZDOLNOŚĆ KONCENTRACJI, 

OCENY SYTUACJI I KIEROWANIE POJAZDEM ORAZ ŻE NIE MAM ŻADNYCH 
PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO JAZDY GOKARTEM LUB INNYM POJAZDEM w tym w 

szczególności nie posiadam rozrusznika serca, nie mam przeciwwskazań do przebywania w środowisku 
gdzie występują wibracje, nie jestem kobietą ciężarną i nie jestem niepełnosprawny intelektualnie. Zawsze 

będę stosował zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do innych kierowców, będę jeździł uważnie i 
bezpiecznie, stosował się do zasad. Oświadczam, że znam znacznie flag sygnalizacyjnych. W przypadku 
długich włosów zawsze będę miał/a je spięte w kok (nie kitkę, itp) oraz nie będę miał ubranych szalików, 

apaszek, biżuterii itp.

Tak Nie Proszę zaznaczyć X w odpowiedniej kratce.

OŚWIADCZENIE STAŁE OSOBY PEŁNOLETNIEJ

Imię i Nazwisko kierowcy

E-mail kontaktowy (dobrowolny) Telefon (konieczny)

Karta członkowska nr ……………

Miejscowosć / Poczta PSEUDONIM


