
Załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania z Toru Szosowego Ośrodka Doskonalenia Techniki 

Jazdy „Autodrom Pomorze” w Pszczółkach  

 

Zasady organizowania wydarzeń motoryzacyjnych  

w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy „Autodrom Pomorze” w Pszczółkach 

1. Niniejsze Zasady regulują kwestie dotyczące organizowania imprez motoryzacyjnych w Ośrodku 

Doskonalenia Techniki Jazdy „Autodrom Pomorze” w Pszczółkach. 

2. Niniejsze Zasady stanowią integralną część Regulaminu Korzystania z Toru Szosowego Ośrodka 

Doskonalenia Techniki Jazdy „Autodrom Pomorze” w Pszczółkach. Jeśli zaistnieje jakakolwiek 

wątpliwość dotycząca definicji pojęć w nich zawartych, należy rozpatrywać je zgodnie z aktualnym 

Regulaminem.  

3. Uczestnicy mają bezwzględny obowiązek stosowania się do wszelkich wskazówek udzielanych przez 

Wynajmującego i jego pracowników, również w formie ustnej. W szczególności nakaz ten dotyczy 

stosowania się do sygnałów świetlnych, dźwiękowych i flag oraz zamontowanych na torze urządzeń do 

sygnalizacji. 

4. W trakcie imprez samochodowych: 

a) postój odbywa się w wyznaczonych przez ODTJ Autodrom Pomorze numerowanych miejscach, 

b) dopuszcza się przejazd po torze maksymalnie 3 pojazdów jednocześnie, 

b) Uczestnicy i Pasażerowie podczas jazdy zobowiązani są do noszenia kasków ochronnych                           

z odpowiednią homologacją, zamknięcia bocznych szyb pojazdu oraz szyberdachu; 

c) nie dopuszcza się udziału pojazdów typu cabrio; 

d) wymagane jest wyposażenie pojazdu w system wydechowy spełniający obowiązujące normy 

głośności; 

5. W trakcie imprez z użyciem innych pojazdów niż samochody(np. motocykle, gokarty): 

a) postój odbywa się w wyznaczonych przez Autodrom Pomorze numerowanych miejscach, 

b) dopuszcza się przejazd po torze maksymalnie 10 pojazdów jednocześnie, 

b)  Uczestnicy podczas jazdy zobowiązani są do noszenia kasków ochronnych z odpowiednią 

homologacją i wyposażenia pojazdu w system wydechowy spełniający obowiązujące normy głośności. 

6. Jeśli Organizatorem imprezy jest ODTJ Autodrom Pomorze w Pszczółkach, każdy Uczestnik 

zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminami: korzystania z Ośrodka 

Doskonalenia Techniki Jazdy „Autodrom Pomorze” w Pszczółkach, korzystania z Toru Szosowego 

Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy „Autodrom Pomorze” w Pszczółkach, okazania prawa jazdy 

oraz ubezpieczenia OC pojazdu, a także do zapoznania się z przebiegiem trasy przejazdu przed 

przystąpieniem do realizacji usługi.  

7. Organizator imprezy będący Najemcą obiektów na ODTJ Autodrom Pomorze zobowiązany jest do: 

a) dopuszczenia do udziału w imprezie Uczestników posiadających prawo jazdy kategorii adekwatnej 

do używanego pojazdu wszystkich Użytkowników oraz pojazdów posiadających ubezpieczenie OC; 

b)  zapewnienia zaplecza medycznego w postaci karetki pogotowia typu P oraz Ratownika 

Medycznego na czas trwania imprezy, 

c) wskazania Uczestnikom wyznaczonych miejsc postojowych zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 

z pracownikiem ODTJ Autodrom Pomorze w Pszczółkach;  

d) zadbania, by postój pojazdów odbywał się na matach zabezpieczających podłoże;  

e) sprawdzenia stanu technicznego toru i zgłoszeniu ewentualnych nieprawidłowości przed realizacją 

usługi najmu; 

f) złożenia przed rozpoczęciem eventu w Biurze Obsługi Klienta pisemnego oświadczenia                             

o zapoznaniu się ze stanem technicznym toru oraz akceptacji regulaminów: korzystania z Ośrodka 

Doskonalenia Techniki Jazdy „Autodrom Pomorze” w Pszczółkach, korzystania z Toru 



Szosowego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy „Autodrom Pomorze” w Pszczółkach oraz 

pisemnego oświadczenia Ratownika Medycznego; 

8. Zabrania się: 

a) wykonywania jazd testowych na placu manewrowym, parkingu i drogach dojazdowych, 

b) zmiany toru jazdy podczas wyprzedzania przez innego Uczestnika, 

c) przekraczania prędkości 10 km/h po zjeździe z toru, 

d) rozgrzewania opon w taki sposób, że przy szybkim ruszaniu z miejsca, bądź blokadzie pojazdu w 

miejscu, wprowadza się koła napędzające do tak wysokich obrotów, iż dochodzi do ich zdzierania, 

palenia opon i wytwarzania przy tym chmury dymu, zanieczyszczania obiektu przez pojazd, w 

szczególności przez różnego rodzaju płyny eksploatacyjne. W celu zapobiegawczym postój pojazdu 

winien odbywać się na podłożu zabezpieczonym matą lub plandeką. Zaopatrzenie w takie 

zabezpieczenie leży po stronie Uczestnika imprezy chyba, że Organizator danej imprezy 

określi, iż wyposaży Uczestników w wymagany sprzęt.  

9. Wyjazd na tor następuje po odpowiednim sygnale przekazanym przez obsługę toru1 , a zjazd na plac 

manewrowy - po zasygnalizowaniu przez obsługę toru końca przejazdu. 

10. Jeżeli w trakcie przejazdu wystąpią jakiekolwiek problemy lub usterki techniczne, Uczestnik, 

niezwłocznie po ich zauważeniu, zobowiązany jest poinformować o tym obsługę toru poprzez 

zatrzymanie się w najbliższym bezpiecznym miejscu i włączenie świateł awaryjnych, o ile pojazd jest w 

nie wyposażony. Zabronione jest wysiadanie z pojazdu do momentu przybycia obsługi toru, celem 

udzielenia pomocy, chyba, że opuszczenie pojazdu wymagane jest względami bezpieczeństwa (np. 

zagrożenie pożarem pojazdu); 

11. Uczestnik zobowiązuje się do bezpiecznej jazdy ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa 

innych osób znajdujących się na terenie obiektu ODTJ Autodrom Pomorze i przepisów 

obowiązujących w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku, a także powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

12. Dopuszcza się możliwość modyfikacji lub poszerzenia wyżej wymienionych Zasad w ramach odrębnie 

zawartej umowy między Najemcą a Wynajmującym. 

13. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14-05-2021 

 

 
1 W zależności od Organizatora - pracownicy ODTJ lub osoby wyznaczone przez Najemcę; 


