REGULAMIN
korzystania z Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy „Autodrom Pomorze”
w Pszczółkach
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Ośrodka Doskonalenia Techniki
Jazdy „Autodrom Pomorze” w Pszczółkach znajdującego się w Pszczółkach przy ul. Żuławskiej,
zwanego dalej ODTJ lub Ośrodek.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
• Organizatorze – rozumie się przez to Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
oraz osoby upoważnione do działania w jego imieniu,
• Użytkowniku – rozumie się przez to osoby lub podmioty, które na podstawie zawartej
z Organizatorem umowy lub porozumienia korzystają z infrastruktury i zaplecza
technicznego ODTJ,
• Infrastrukturze ODTJ – rozumie się przez to wszelkie części składowe ODTJ
oraz elementy jego wyposażenia,
• Instruktorze – rozumie się przez to osobę upoważnioną do kierowania ruchem pojazdów
na terenie ODTJ, a w przypadku jej braku – kierownika ODTJ lub osobę go zastępującą,
• Działaniu siły wyższej – rozumie się przez to zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
którym nie można zapobiec i na które Organizator nie ma wpływu, w szczególności
działanie sił natury, decyzje państwowe, strajki itp.
3. ODTJ Autodrom Pomorze w Pszczółkach funkcjonuje codziennie, poza wybranymi,
każdorazowo ogłaszanymi na stronie www.autodrompomorze.pl dniami, w godz. 8.00 – 20.00.
Na każde odstępstwo w zakresie godzinowym wymagana jest pisemna zgoda Dyrektora PORD
w Gdańsku, wydawana na wniosek Użytkownika.
4. Osoby w wieku do lat 14 mogą przebywać na terenie ODTJ wyłącznie pod nadzorem
pełnoletniego opiekuna.
5. Wszyscy użytkownicy oraz inne osoby przebywające na terenie ODTJ zobowiązane
są do bezwzględnego stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, wskazówek
oraz poleceń Organizatora, kierownika ODTJ, instruktorów, instruktorów techniki jazdy
oraz przestrzegania obowiązków związanych z ruchem pojazdów, pod rygorem wykluczenia
korzystania z usług ODTJ.
6. Przed przystąpieniem do korzystania z ODTJ użytkownicy oraz pozostałe osoby zobowiązane
są zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz potwierdzić akceptację jego postanowień
poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem przygotowanym przez Organizatora.
7. Wszystkie decyzje Organizatora są ostateczne oraz nie przysługuje od nich środek zaskarżenia.
II. Warunki uczestnictwa
1. Na terenie ODTJ obowiązują przepisy ruchu drogowego na drogach wewnętrznych
i parkingach poza niektórymi obiektami, na których te przepisy nie obowiązują.
2. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz spożywania i sprzedaży wszelkich napojów
alkoholowych. Na pisemny wniosek Użytkownika Dyrektor PORD w Gdańsku może uchylić ten
zakaz, przy czym w zakresie sprzedaży Użytkownik winien do wniosku załączyć dokument
koncesji na sprzedaż uzyskany w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.

3. Użytkownik poza zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem zobowiązany jest do zapoznania
się regulaminem wybranej oferty i wymaganiami stawianymi jego uczestnikom.
4. Warunkiem realizacji usługi jest rezerwacja terminu oraz przedpłata w wysokości 100% ceny
określonej w ofercie.1
5. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy użytkownikiem
a Organizatorem na realizację wybranej usługi zgodnie z ofertą.
6. Uczestnik jest zobowiązany do uregulowania 100% opłaty najpóźniej 2 dni kalendarzowe
od dnia wstępnej rezerwacji. Opłatę należy uiścić na numer konta, który jest umieszczony
na stronie www.autodrompomorze.pl lub bezpośrednio w Biurze ODTJ Autodrom Pomorze.
Wobec kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne
oraz kursu dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy, zgodnie z regulaminami tych kursów,
opłaty należy dokonać 7 dni kalendarzowych przed ustalonym terminem rozpoczęcia zajęć.
7. W przypadku odwołania realizacji usługi przez ODTJ, uczestnikowi przysługuje zwrot 100%
dokonanej wpłaty, nie przysługuje jednak odszkodowanie i odsetki od dokonanej wpłaty.
Aby uzyskać zwrot wpłaty za usługę, należy wypełnić wniosek o zwrot niewykorzystanej wpłaty
dostępny w ODTJ.
8. Uczestnik ma prawo zrezygnować z usługi składając pisemną rezygnację najpóźniej 3 dni
kalendarzowe przed terminem jej realizacji. W takim przypadku Uczestnikowi należy się zwrot
80% wpłaty za szkolenie.
Nie stawienie się na szkoleniu lub rezygnacja zgłoszona później niż 3 dni kalendarzowe przed
ustalonym terminem realizacji usługi skutkować będzie brakiem zwrotu wniesionej wpłaty.
Wobec kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne
oraz kursu dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy opłaty przez niego wniesione
nie podlegają zwrotowi tak samo w przypadku rezygnacji, jak i nie stawienia się na kursie.
9. W przypadku ustalenia terminu realizacji usługi lub szkolenia z dwudniowym
lub jednodniowym wyprzedzeniem, istnieje możliwość uregulowania płatności na miejscu,
czyli w Biurze ODTJ Autodrom Pomorze.
10. Obowiązkiem osoby kierującej pojazdem jest w szczególności:
a) rozpoczęcie jazdy dopiero po wydaniu przez instruktora ustalonego sygnału,
b) jazda po trasie zaleconej przez instruktora,
c) niezwłoczne zatrzymanie pojazdu po zasygnalizowaniu końca jazdy,
d) zakaz jazdy w kierunku przeciwnym do ustalonego przez instruktora,
e) zachowanie szczególnej ostrożności wobec innych osób przebywających na torze.
11. Osoby korzystające z ODTJ zobowiązane są do:
a) przestrzegania przepisów oraz zasad wynikających z przepisów prawa o ruchu drogowym,
w tym zapewnienia należytego stanu technicznego wykorzystywanych pojazdów,
b) okazania dokumentu prawa jazdy kategorii stosownej dla wybranej usługi,
c) okazania ubezpieczenia OC i dowodu rejestracyjnego (ważny przegląd techniczny) –
dotyczy wyłącznie szkoleń realizowanych z użyciem pojazdu Klienta,
d) natychmiastowego powstrzymania się od dalszej jazdy lub innych działań
i bezzwłocznego poinformowania Organizatora oraz instruktora w przypadku powstania
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi lub mienia.
Wyjątek stanowią usługi takie jak wynajem toru dla motocyklistów, gokartów własnych Klientów, wypożyczalnia
kartingowa ODTJ Autodrom Pomorze oraz usługi realizowane na podstawie osobnych umów i zleceń zawieranych z
kontrahentami.
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III. Odpowiedzialność
1. Każda osoba korzystająca z ODTJ lub przebywająca na jego terenie odpowiada za szkody
na osobie lub mieniu wywołane swoim działaniem lub zaniechaniem, w tym za szkody wynikłe
z niezastosowania się do zasad korzystania z Ośrodka określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z korzystania z usług ODTJ Autodrom
Pomorze w Pszczółkach 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 zwrotu opłaty za świadczoną usługę. W przypadku sytuacji
spornych Organizator ma prawo wezwać odpowiednie służby w celu ustalenia stanu świadomości
użytkowników.
3. W przypadku stwierdzenia przez uczestnika wadliwego wykonania usługi:
a) Klient powinien zawiadomić o tym na piśmie Organizatora w terminie do 3 dni
kalendarzowych po jej wykonaniu;
b) Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni;
c) w przypadku uznania zasadności reklamacji powodującej konieczność dokonania zwrotu części
lub całości wpłaty, Organizator zobowiązuje się do dokonania zwrotu w terminie 14 dni od daty
uznania reklamacji.
d) przedmiotem reklamacji nie mogą być utrudnienia i niedogodności znane uczestnikowi przed
rozpoczęciem realizacji usługi.
4. Organizator nie odpowiada również za niedogodności, niewykonanie lub nienależyte
wykonanie usługi, jeżeli było ono spowodowane:
a) działaniem lub zaniechaniem użytkownika,
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich (dostawca energii elektrycznej, usług
telekomunikacyjnych itp.),
c) działaniem siły wyższej.
IV. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia 14.06.2019 r.
2. Szczegółowe warunki korzystania z ODTJ będą określone każdorazowo w umowie zawartej
pomiędzy Organizatorem a osobą lub firmą korzystającą z ODTJ lub w innych regulaminach
szczegółowych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za informacje udzielane przez osoby trzecie,
a odbiegające od postanowień niniejszego Regulaminu i oferty znajdującej się na stronie
internetowej ODTJ oraz inne informacje dotyczące działalności ODTJ w Pszczółkach.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją kursów strony będą rozwiązywać
polubownie, a w razie braku porozumienia organem rozstrzygającym będzie Sąd właściwy
dla siedziby Organizatora.

REGULAMIN

Szkolenia doskonalącego technikę jazdy samochodem/motocyklem

1. Szkolenie jest organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Autodrom
Pomorze w Pszczółkach, ul. Żuławska 5, zwany dalej Organizatorem.
2. Celem szkolenia jest doskonalenie techniki kierowania pojazdem.
3. Na szkolenie może być przyjęta osoba, która posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii,
w zakresie której ma odbyć szkolenie2, nie jest pod wpływem alkoholu, środków
odurzających, ani innych środków działających podobnie do alkoholu, zwana dalej
Uczestnikiem.
4. Dokument prawa jazdy należy okazać w Biurze ODTJ Autodrom Pomorze przez
rozpoczęciem szkolenia.
5. Na terenie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy obowiązują przepisy ruchu drogowego
na drogach wewnętrznych i parkingach poza niektórymi obiektami, na których te przepisy
nie obowiązują3.
6. Warunkiem prowadzenia zajęć jest uiszczenie opłaty za szkolenie, co jest równoznaczne
z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
7. Uczestnik jest zobowiązany do uregulowania 100% opłaty najpóźniej 2 dni kalendarzowe
od dnia wstępnej rezerwacji. Opłatę należy uiścić na numer konta, który jest umieszczony
na stronie www.autodrompomorze.pl lub bezpośrednio w Biurze ODTJ Autodrom
Pomorze.
8. W przypadku ustalenia terminu szkolenia z dwudniowym i jednodniowym
wyprzedzeniem, istnieje możliwość uregulowania płatności na miejscu, czyli w Biurze
ODTJ Autodrom Pomorze.
9. W przypadku odwołania realizacji usługi przez ODTJ, uczestnikowi przysługuje zwrot
100% dokonanej wpłaty, nie przysługuje jednak odszkodowanie i odsetki od dokonanej
wpłaty. Uczestnik ma prawo zrezygnować z usługi składając pisemną rezygnację
najpóźniej 3 dni kalendarzowe przed terminem jej realizacji. W takim przypadku
Uczestnikowi należy się zwrot 80% wpłaty za szkolenie. Aby uzyskać zwrot wpłaty za
usługę należy wypełnić wniosek o zwrot niewykorzystanej wpłaty dostępny w ODTJ.
Nie stawienie się na szkoleniu lub rezygnacja zgłoszona później niż 3 dni kalendarzowe
przed ustalonym terminem realizacji usługi skutkować będzie brakiem zwrotu wniesionej
wpłaty.
10. W przypadku odwołania realizacji szkolenia z zakresu doskonalenia techniki jazdy
motocykle z uwagi na nieodpowiednie warunki atmosferyczne uczestnikowi przysługuje
zmiana terminu na podstawie wydanego vouchera.
11. Zajęcia prowadzi się przy użyciu pojazdu odpowiadającego zakresowi prowadzonego
szkolenia.
wyjątek - kategoria B uprawnia do kierowania motocyklem 125cm3 , pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy
kat. B od co najmniej 3 lat
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osoba biorąca udział w szkoleniu z wykorzystaniem własnego pojazdu winna przed jego rozpoczęciem okazać w
Biurze ODTJ Autodrom Pomorze dokumenty: ubezpieczenie OC, dowód rejestracyjny ( z ważnym przeglądem
technicznym)
3

12. Po zakończeniu szkolenia kursant otrzymuje zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu
szkolenia.
13. Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania zasad, ustaleń i wskazówek
przedstawionych przez instruktora prowadzącego szkolenie. Niezastosowanie się do
poleceń instruktora może skutkować przerwaniem szkolenia.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych z uwagi
na niezastosowanie się do w/w Regulaminu.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na
terenie obiektu ODTJ Autodrom Pomorze.
16. Unieważnienie jednego punktu z Regulaminu nie wyłącza przestrzegania pozostałych.
17. Wszelkie sprawy nieujęte w Regulaminie rozpatruje Dyrektor Pomorskiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Gdańsku na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.
18. Regulamin obowiązuje od dnia 25.04.2019r.

Regulamin korzystania z toru ODTJ Autodrom Pomorze w Pszczółkach
przez motocyklistów
1.

Każdego
z toru.

uczestnika obowiązuje podpisanie stosownego oświadczenia przed korzystaniem

2.

Osoby korzystające z toru winne są okazać przy rejestracji w Biurze Obsługi Klienta
ubezpieczenie OC pojazdu oraz prawo jazdy kat A lub w przypadku motocykla o pojemości do
125 cm prawa jazdy kat. B.

3.

Na torze obowiązuje kierunek jazdy w prawo tj. zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jazda
kontra ruchu jest surowo zabroniona.

4.

Osoba korzystająca z toru nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, na
torze obowiązuje całkowity zakaz poruszania się pojazdami poza częścią asfaltową.

5.

Osoba powodująca zagrożenie na torze będzie wykluczona z jazdy i usunięta z toru.

6.

Osoba przebywająca na terenie obiektu musi bezwzględnie przestrzegać ewentualnych,
dodatkowych zaleceń obsługi.

7.

Dwie osoby i więcej mają obowiązek zagwarantowania nadzoru przez upoważnioną osobę, która
będzie odpowiadała za nadzorowanie grupy podczas jazd po torze oraz kontakty z Biurem
Obsługi Klienta lub Kierownikiem ODTJ Autodrom Pomorze. W takim przypadku oświadczenie
wypełnia osoba nadzorująca a wszyscy uczestnicy potwierdzą znajomość regulaminu podpisem
na tym oświadczeniu. Za bezpieczeństwo, ład i porządek w czasie szkolenia i zajęć na torze
odpowiedzialna jest bezpośrednio osoba nadzorująca.

8.

W przypadku wynajęcia obiektu na wyłączność osoba wskazana w piśmie rezerwującym obiekt
podpisuje oświadczenie i odpowiada za bezpieczeństwo uczestników na torze oraz ich
zachowanie na terenie obiektu. W przypadku niewłaściwego zachowania uczestników, dewastacji
itp. Kierownik ODTJ Autodrom Pomorze lub pracownik obsługi toru może zażądać usunięcia
szkód, osób aż do przerwania jazd włącznie.

9.

Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z toru wyłącznie za zgodą prawnego opiekuna.

10. O maksymalnej ilości uczestników przebywających jednocześnie na torze decyduje Kierownik
ODTJ Autodrom Pomorze, pozostali muszą znajdować się poza torem szosowym, na

ogólnodostępnym parkingu, placu manewrowym lub innym wskazanym miejscu przez
pracownika obsługi toru.
11. Najemca obiektu we własnym zakresie zapewnia warunki bezpieczeństwa, p. poż.
i zabezpieczenie medyczne osobom korzystającym z obiektu. W tym zakresie wymagane jest, aby
zapewnił obecność ratownika medycznego wraz ze stosownym wyposażeniem przez cały czas
trwania sesji treningowej/szkolenia motocyklowego.
12. Każda osoba korzystająca z toru zobowiązana jest poinformować Kierownika ODTJ Autodrom
Pomorze lub pracownika obsługi toru o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, awariach
i uszkodzeniach.

