REGULAMIN
szkolenia w zakresie treningów samochodowych
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniu w zakresie treningów samochodowych
organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Tomaszowo Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, położonego w gminie Żagań w miejscowości Tomaszowo przy
ulicy Leśnej 20.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) Zarządzającym – rozumie się przez to Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej
Górze oraz osoby upoważnione do działania w jego imieniu lub na jego zlecenie,
b) Użytkowniku – rozumie się przez to osoby, które uprawnione są do korzystania
z infrastruktury i zaplecza technicznego Ośrodka, nazywanego dalej ODTJ,
c) Infrastrukturze ODTJ – rozumie się przez to wszelkie części składowe Ośrodka oraz elementy
jego wyposażenia.
2. W salach wykładowych, na placach ćwiczeń i w innych obiektach ODTJ mogą przebywać
wyłącznie uprawnieni Użytkownicy.
3. Wszyscy Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do postanowień
niniejszego Regulaminu, wskazówek oraz poleceń Zarządzającego, a także przestrzegania
wymogów związanych z ruchem pieszych i pojazdów pod rygorem nakazania opuszczenia
infrastruktury ODTJ.
4. Przed przystąpieniem do korzystania z infrastruktury ODTJ Użytkownicy zobowiązani są zapoznać
się z niniejszym Regulaminem.
5. Wszelkie decyzje i zarządzenia Zarządzającego są ostateczne oraz nie przysługuje od nich środek
zaskarżenia.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
Do szkolenia może przystąpić Użytkownik który:
a) posiada ukończone 18 lat oraz legitymuje się prawem jazdy uprawniającym do kierowania
pojazdem biorącym udział w szkoleniu,
b) wypełnił i podpisał zgłoszenie uczestnictwa,
c) wniósł wymaganą opłatę.
III. PRZEBIEG SZKOLENIA
1. Użytkownik, o którym mowa w rozdziale II, zobowiązany jest do:
a) przejechania trasy w kolejności oraz w kierunku wskazanym przez Zarządzającego,
b) jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa, z zamkniętymi szybami i szyberdachem,
c) używania kasku z homologacją (dot. każdej osoby znajdującej się w pojeździe),
d) jazdy po wyznaczonej trasie w określony sposób i w ustalonej kolejności oraz niezwłoczne
zatrzymanie pojazdu po zasygnalizowaniu końca jazdy przez Zarządzającego,
e) zachowania należytej ostrożności wobec innych osób i kierujących pojazdami.

2. Szkolenie przeprowadzane jest w sesjach treningowych (wytyczona trasa dostępna w ustalonym
czasie), a sposób ich organizacji i przeprowadzenia ustala Zarządzający, w szczególności:
a) czas trwania pojedynczej sesji treningowej,
b) limit ilości Użytkowników dla pojedynczej sesji treningowej,
c) podział Użytkowników na podgrupy korzystające z toru w naprzemiennych sesjach,
w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
3. Pojazd wykorzystywany do szkolenia:
a) w przypadku pojazdów z nadwoziem otwartym typu „kabrio”, przed rozpoczęciem jazdy
konieczne jest zamontowanie dachu i wyposażenie pojazdu w dodatkowy pałąk
zabezpieczający w przypadku dachowania,
b) pojazdy nie posiadające fabrycznego dachu muszą być wyposażony w klatkę bezpieczeństwa.
4. Użytkownicy korzystający z infrastruktury ODTJ są zobowiązani do zapewnienia należytego stanu
technicznego wykorzystywanych pojazdów oraz natychmiastowego powstrzymania się od dalszej
jazdy lub innych działań oraz bezzwłocznego poinformowania Zarządzającego w przypadku
powstania jakichkolwiek zagrożeń dla osób lub mienia.
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Każda osoba korzystająca z ODTJ lub przebywająca na terenie ODTJ odpowiada za szkody na
osobie lub w mieniu, zarówno w stosunku do osób trzecich, jak też w stosunku do
Zarządzającego, wywołane swoim działaniem lub zaniechaniem, w tym za szkody wynikłe
z niezastosowania się do zasad korzystania z ODTJ określonych w niniejszym regulaminie.
2. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu lub w mieniu Użytkownika,
powstałe w trakcie szkolenia, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez akceptację niniejszego
regulaminu.
3. Zarządzający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z korzystania z infrastruktury ODTJ
Użytkowników, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajdują się w stanie po
spożyciu alkoholu lub pod wpływem substancji odurzających – bez prawa do ubiegania się przez
nich o zwrot opłaty za świadczoną usługę. W sytuacjach spornych, Zarządzający wezwie
odpowiednie służby w celu ustalenia powyższych okoliczności.
4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia infrastruktury ODTJ w należytym porządku,
w szczególności, do zabrania swojego sprzętu, uprzątnięcia odpadów czy usunięcia skutków
wycieków płynów technicznych. W przypadku nie dopełnienia powyższych obowiązków czynności
te zostaną wykonane przez Zarządzającego na koszt Użytkownika.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wizerunek Użytkownika osób przebywających na torze może zostać utrwalony przez
Zarządzającego, a następnie rozpowszechniany dla celów reklamowych oraz promocyjnych,
w formie fotografii lub zapisu audio-wideo, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez akceptację
niniejszego regulaminu.
2. Użytkownik jest uprawniony do utrwalania przebiegu szkolenia, w szczególności w postaci zdjęć
bądź zapisów audio-wideo i do ich nieodpłatnego wykorzystywania w broszurach reklamowych
i innych publikacjach, na co Zarządzający wyraża zgodę, pod warunkiem, że będą one zwierać
jednoznaczne informacje, co do miejsca prowadzenia szkolenia.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 30 września 2020 roku.
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