
REGULAMIN KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA- AUTODROM 

Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności 

osób korzystających z Autodromu. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu staje się on 

Umową między osobą korzystającą, a Myślenice Sport Arena, Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k. znajdującą się przy ulicy Jodłowa 1F, NIP: 6793106563. 

 

1. Uiszczenie opłaty wstępu jest niezbędne do korzystania z urządzenia jak również oznacza 

zapoznanie się uczestnika z niniejszym REGULAMINEM i jego pełną akceptacją. 

2. Uczestnicy znajdujący się na terenie Autodromu muszą stosować się do treści niniejszego 

regulaminu oraz poleceń obsługi. 

3. Dzieci do lat 8 mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 

4.Podczas korzystania z urządzenia zabrania się sadzania dziecka na kolanach osoby dorosłej. 

5. W pojeździe mogę przebywać max. 2 osoby. 

6. Z Autodromu nie mogą korzystać osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków, 

środków odurzających, leków ani żadnych czynników wpływających na świadomość, bądź 

zaburzających reakcje kierującego pojazdem. 

7. Zabronione jest spożywanie alkoholu i palenie tytoniu na terenie Autodromu. 

8. Podczas jazdy zabronione jest spożywanie posiłków, orzekąsek oraz picie napojów. 

9. Zabrania się uderzania w inne pojazdy na torze, uderzania w bandy, wysiadania z pojazdu 

podczas pracy urządzenia. Jazdę należy prowadzić trzymając kierownice obiema rękami. 

 10. Wszelkie problemy techniczne i nieprawidłowości należy zgłaszać organizatorowi a 

problemy podczas pracy urządzenia trzeba zasygnalizować przez podniesienie ręki oraz 

zatrzymać się przy krawędzi i poczekać na pomoc organizatora. (NIE WYSIADAĆ Z POJAZDU) 



11.Każdy użytkownik korzysta z urządzenia na własną odpowiedzialność. Jest świadomy 

konsekwencji nieprzestrzegania regulaminu i nie będzie miał prawa rościć pretensji do 

organizatora w przypadku uszczerbku na zdrowiu lub mieniu. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy osób 

korzystających z atrakcji. 

13. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste pozostawione w pojazdach. 

14. Organizator ma prawo w każdej chwili przerwać jazdę. 

15. Wszystkie decyzje organizatora są ostateczne i nie podlegają dyskusji. Unieważnienie 

jednego z punktów regulaminu nie unieważnia pozostałych jego punktów. 

 

 

 

 


