
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TORU OFFROADOWEGO 

 

1. Właścicielem toru jest Stowarzyszenie Zamośd 4x4 z siedzibą przy ul. Okrzei 32 w Zamościu. 

2. Tor jest miejscem przeznaczonym do trenowania w wybranych dyscyplinach sportów takich jak: offroad, cross, 
kolarstwo, nordic-walking i inne. Tor przygotowany jest wyłącznie dla pojazdów przystosowanych do offroad. 

3. Obowiązuje bezwzględna zasada uzyskania zgody od Stowarzyszenia Zamośd 4x4 na korzystanie z toru. Zgoda 
udzielana jest jedynie w formie Umowy, gdzie zawarty jest obowiązek dodatkowego ubezpieczenia OC i NW. 

4. Członkowie Stowarzyszenia Zamośd 4x4 mogą korzystad z toru bez ograniczeo zgodnie z regulaminem. 
5. Zabrania się korzystania z toru w czasie treningów klubowych, zawodów i uroczystości. 
6. Wszystkich użytkowników toru obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego. Pojazdy wjeżdżające na tor muszą 

posiadad ważne badanie techniczne, ubezpieczenie OC i NW, kierowca musi mied ukooczone 18 lat oraz posiadad 
ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą opiekuna. 

7. Użytkownicy toru zobowiązani są do używania odpowiednich ochraniaczy i kasków, zapięcia pasów 
bezpieczeostwa i włączenia świateł mijania. Zabrania się trenowad pojedynczym osobom bez asysty. 

8. Na terenie toru obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/godz. oraz pierwszeostwo dla osób pieszych i 
rowerzystów – ograniczenie nie dotyczy zorganizowanych prób szybkościowych. Samochody nie jeżdżące po 
torze należy zostawid na terenie Parkingu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości jazdy do 10km/h. 

9. Obowiązuje tylko i wyłącznie jeden kierunek jazdy. Jazda niezgodna z harmonogramem użytkowania, czy w 
przeciwnym kierunku jest bezwzględnie zabroniona. Zabrania się użytkowania toru przez osoby uprawiające 
kolarstwo bądź nordic-walking w tym samym czasie co pojazdy mechaniczne. 

10. Przed wstępem (również pieszo) na tor należy bezwarunkowo zgłosid ten fakt u osoby zarządzającej torem oraz 
bezwzględnie podpisad stosowne oświadczenie w obecności osoby zarządzającej torem. 

11. Przed przystąpieniem do jazdy po Torze użytkownik zobowiązany jest sprawdzid stan nawierzchni Toru, przejśd 
pieszo całą trasę toru w celu zapoznania trasy i wykrycia zagrożeo. Wjazd na trasę jest równoznaczny z 
przyjęciem warunków jakie obowiązują na Torze. 

12. Obowiązuje zakaz celowego działania na szkodę innych zawodników, niszczenia obiektu lub modyfikacji toru. 
13. Obowiązuje zakaz jazdy poza trasą toru oraz wjazdu do okolicznych lasów i na pola uprawne. 
14. Za szkody powstałe w mieniu właściciela toru jak i mieniu innych osób korzystających z toru odpowiedzialnośd 

ponosi osoba która dokonała szkody. 
15. Korzystanie z toru oraz przebywanie na jego terenie wiąże się z ryzykiem utraty zdrowia lub życia. 
16. Zawodnicy jak i osoby postronne obserwujące zmagania załóg, zobowiązani są do zachowania szczególnej 

ostrożności oraz podstawowych zasad bezpieczeostwa na całym terenie. 
17. Wszystkie osoby na terenie toru korzystają z niego i przebywają na nim na własną odpowiedzialnośd. 
18. Stowarzyszenia Zamośd 4x4 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, zarówno na osobie, jak i 

na mieniu, powstałe w związku lub podczas korzystania z toru przez osoby, którym tor został udostępniony. 

19. Wszyscy użytkownicy toru mają obowiązek zapoznania się z poniższym regulaminem, a przebywanie na terenie 

obiektu jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu korzystania z toru oraz  równoznaczne z 

oświadczeniem, iż korzystający z toru bierze na siebie ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialnośd za 

powstałe z jego winy szkody, a tym samym zrzeka się prawa do wszelkich roszczeo w stosunku do Stowarzyszenia 

Zamośd 4x4.. 

20. Właściciel obiektu nie ponosi także odpowiedzialności za rzeczy zagubione, skradzione czy zniszczone podczas 
jazdy na torze. 

21. Podczas przebywania na torze należy przestrzegad ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej. Na całym terenie 
Obowiązuje całkowity zakaz jazdy oraz przebywania na obiekcie pod wpływem alkoholu lub innych środków 
odurzających. Na terenie toru obowiązuje zakaz rozpalania ognisk i grillowania poza wyznaczonym miejscem, 

22. Należy dbad o czystośd oraz infrastrukturę techniczną terenu. Każdy Uczestnik po sobie sprząta przed 
opuszczeniem toru. Na torze obowiązuje zakaz pozostawiania śmieci i innych nieczystości. 

23. Stowarzyszenie jako właściciel toru ma prawo do wykorzystania wszelkich nagrao, wywiadów, zdjęd, 
opublikowania wyników zawodów na własnych stronach i stronach partnerów oraz w środkach masowego 
przekazu i własnych materiałach reklamowo-promocyjnych. Nie będzie to naruszenie postanowieo ustawy o 
ochronie danych osobowych. 

24. Właściciel toru zastrzega sobie możliwośd zamknięcia toru bez podania przyczyny. 
25. Wszelkie naruszenia obowiązujących reguł będą skutkowały natychmiastowym nakazem opuszczenia toru, 

zakazem korzystania z toru bądź w przypadku naruszenia zasad i niezastosowania się do poleceo osób 
zarządzających torem, zostanie zastosowane zatrzymanie obywatelskie zgodnie art. 243 § 1 Kodeksu 
postępowania karnego i osoba tako zostanie niezwłocznie przekazana straży miejskiej lub policji. 

26. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy Prawa o ruchu drogowym, 
Kodeksu Postępowania Karnego i Kodeksu Cywilnego. 


