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

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Ilekroć w Regulaminie użyte są poniższe pojęcia, należy je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

a) Tor szosowy - tor asfaltowy o długości 1047 m lub część ww. toru, znajdujący się na terenie Ośrodka
Doskonalenia Techniki Jazdy „Autodrom Pomorze” w Pszczółkach. Tor szosowy nie obejmuje
następujących części infrastruktury: płyty poślizgowe, wzniesienia oraz łączniki.
b) Wynajmujący - Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Autodrom Pomorze w Pszczółkach przy
ul. Żuławskiej 5, prowadzony przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku.
c) Najemca – pełnoletnia osoba fizyczna bądź przedsiębiorca wynajmujący tor szosowy i/lub gokarty od
Wynajmującego.
d) Uczestnik – Najemca lub osoba biorąca udział za zgodą Najemcy w realizacji usługi wynajmu toru i/lub
gokartów.
e) Pasażer - osoba pełnoletnia korzystająca z pojazdu Najemcy, która nie kieruje pojazdem.
f)

Regulamin - Regulamin korzystania z Toru Szosowego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy
„Autodrom Pomorze” w Pszczółkach.

2.

Tor szosowy znajduje się na terenie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Autodrom Pomorze
w Pszczółkach (dalej jako ODTJ) przy ul. Żuławskiej 5 i jest prowadzony przez Pomorski Ośrodek Ruchu
Drogowego w Gdańsku.

3.

Uiszczenie opłaty za wstęp na tor jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
Każdego Uczestnika obowiązuje podpisanie stosownego oświadczenia przed korzystaniem z toru. W
przypadku najmu toru szosowego od Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do zapoznania z
niniejszym Regulaminem wszystkich Uczestników i Pasażerów dopuszczonych przez Najemcę do
korzystania z toru szosowego i zapewnienia przez Najemcę przestrzegania przez Najemcę, Uczestników i
Pasażerów zasad niniejszego Regulaminu.

4.

Uczestnik i Pasażer nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków lub innych środków
mogących powodować zaburzenia świadomości lub zachowania utrudniające kierowanie pojazdem.

5.

Wynajmujący odmówi jazdy osobie, co do której zachodzi podejrzenie, że nie spełnia warunków
niniejszego Regulaminu bez przeprowadzenia dodatkowych testów (badań). Uczestnik oraz Pasażer
biorący udział w jeździe, a podejrzani o przebywanie pod wpływem wspomnianych środków, zostaną
natychmiast usunięci z toru – w przypadku gdy powyższe dotyczy Uczestnika usunięcie z toru odbywa się
bez zwrotu opłaty uiszczonej za korzystanie z niego.

6.

Uczestnik i Pasażer oświadczają ponadto, iż nie istnieją żadne przeciwwskazania do korzystania przez nich
z toru.

7. Zabrania się:
a) uderzania w inne pojazdy, bandy zabezpieczające i inne elementy infrastruktury,

b) chodzenia po torze i jego poboczach (z wyjątkiem osób, które uzyskały zgodę na powyższe,
w szczególności mediów/fotografów, o ile podpisały one stosowne oświadczenie (Załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu) w Biurze ODTJ oraz noszą kamizelkę odblaskową),
c) nagrywania dronem latającym nad pojazdami/osobami znajdującymi się na torze, z wyjątkiem osób, które
uzyskały zgodę na powyższe, w szczególności fotografów/mediów, o ile podpisały one stosowne
oświadczenie (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) w Biurze ODTJ.
8.

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

9.

W przypadku niezastosowania się Uczestnika, Pasażera lub innych osób przebywających na torze do zasad
niniejszego Regulaminu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do usunięcia takiej osoby z toru.

10. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na torze w przypadku
odmowy skorzystania przez Uczestnika lub Pasażera z szafki depozytowej dostępnej u Wynajmującego.
11. Odpowiedzialność za szkody powstałe u Wynajmującego w trakcie trwania najmu z przyczyn nieleżących
po stronie Wynajmującego ponosi Najemca. Najemca zobowiązuje się do ich usunięcia we własnym
zakresie bądź zapłaty równowartości ich usunięcia, według wskazań Wynajmującego.
12. Cenniki korzystania z toru szosowego podane są na stronie internetowej Wynajmującego pod adresem:
www.autodrompomorze.pl.
13. Unieważnienie jednego punktu z regulaminu nie wyłącza przestrzegania pozostałych.
14. Na terenie toru obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych środków
odurzających.
15. Każda osoba korzystająca z toru zobowiązana jest poinformować Kierownika ODTJ Autodrom Pomorze
lub pracownika obsługi toru o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, awariach i uszkodzeniach.
16. Rezerwacji toru szosowego dla klientów indywidualnych można dokonać osobiście w Biurze ODTJ,
telefonicznie pod nr tel. 514-059-522 lub mailowo: biuro@autodrompomorze.pl.
17. Rezerwacji toru szosowego dla klientów komercyjnych można dokonać osobiście w Biurze ODTJ,
telefonicznie pod nr tel. 512-014-934 lub mailowo: odtj.szkolenia@autodrompomorze.pl.
18. Wszelkie sprawy nieujęte w Regulaminie rozpatruje Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Gdańsku na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym kodeksu
cywilnego.

II. WYNAJEM TORU SZOSOWEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH - AUTA WŁASNE
1.

Z toru szosowego może korzystać osoba dysponująca własnym autem, posiadająca uprawnienia do
kierowania tym pojazdem (prawo jazdy) lub licencję PZM oraz OC, które zobowiązana jest okazać w Biurze
ODTJ przed rozpoczęciem realizacji usługi.

2.

Przed rozpoczęciem realizacji usługi, Najemca, Uczestnik oraz Pasażer zobowiązani są do podpisania
oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.

3.

Przez klienta indywidualnego rozumie się Najemcę wynajmującego tor szosowy na wjazd maksymalnie 2
aut.

4.

Na torze mogą przebywać jednocześnie 2 auta. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do udostępnienia toru
innemu Najemcy, w przypadku, gdy na torze znajduje się tylko 1 auto.

5.

Uczestnikowi może towarzyszyć w pojeździe 1 Pasażer, wskazany uprzednio przez Najemcę. Zabrania się
dokonania zmiany osoby Pasażera po rozpoczęciu jazdy. Pasażer musi być osobą pełnoletnią. Do Pasażera
stosuje się odpowiednio zapisy części I niniejszego Regulaminu dotyczące Uczestników.

6.

Zakazuje się kierowania pojazdem przez Pasażera. W przypadku niedostosowania się do powyższego
zakazu, Wynajmujący ma prawo nałożyć na Najemcę karę umowną w wysokości 350 zł.

7.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Najemcy, Pasażerowi lub Uczestnikowi,
jeśli nie wynikają one z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego, lub które powstały w szczególności
przez niezachowanie przez Uczestnika zasad bezpieczeństwa i nadmiernie szybką jazdą.

8.

Do jazdy na torze dopuszcza się pojazd sprawny technicznie.

9.

W trakcie jazdy po torze:

a) pojazd porusza się z włączonymi światłami mijania (o ile pojazd jest w nie wyposażony), z zamkniętymi
szybami bocznymi i szyberdachem (o ile pojazd go posiada); światła do jazdy dziennej dopuszczalne są tylko
w czasie od świtu do zmierzchu w czasie normalnej przejrzystości powietrza;
b) pojazd musi być wyposażony w gaśnicę;
c) nie dopuszcza się używania opon z kolcami a w pojazdach bez klatek bezpieczeństwa opon typu full slick;
d) kierujący pojazdem i Pasażer zobowiązani są do jazdy na przednich fotelach pojazdu w zapiętych pasach
bezpieczeństwa a w pojazdach wyposażonych w klatki bezpieczeństwa w kaskach (z homologacją
drogową).
10. W przypadku dokonania rezerwacji wynajmu toru na jazdę własnym autem, Najemca jest zobowiązany
uiścić płatność (100 % ceny usługi) w terminie 2 dni roboczych od dnia założenia rezerwacji. Rezygnacja
możliwa jest na 3 dni kalendarzowe przed terminem realizacji usługi.
11. W przypadku chęci wynajmu toru szosowego na drifting, Uczestnik zobowiązany jest posiadać licencję
zawodnika / kierowcy stopnia „Drift 1”/”Drift 2” PZM (DMP) lub Drift Open. Rezerwacji dokonać
można pod nr tel. 512-014-934.
12. W przypadku chęci wynajmu toru na innych zasadach (np. na więcej niż 2 auta), tor zostaje udostępniony
na zasadach komercyjnych, ustalanych indywidualnie, zgodnie z pkt. 1, części VI niniejszego Regulaminu.

III. WYNAJEM TORU SZOSOWEGO DLA MOTOCYKLISTÓW
1.

Tor szosowy udostępniany jest w celach przeprowadzenia szkolenia z instruktorem i/lub sesji
treningowych o charakterze samoszkoleniowym.

2.

W trakcie sesji treningowych o charakterze samoszkoleniowym Wynajmujący w ramach wynajmu wskaże
Najemcy miejsce na placu manewrowym (park maszyn) przeznaczone wyłącznie dla postoju pojazdów
biorących udział w jazdach na torze.

3.

W trakcie wynajmu w celach przeprowadzenia przez Najemcę szkolenia Wynajmujący w ramach wynajmu
wskaże Najemcy miejsce na placu manewrowym przeznaczone dla celów szkoleniowych i postoju
pojazdów biorących udział w szkoleniu.

4.

Warunkiem rozpoczęcia realizacji usługi najmu (najem powierzchni – toru szosowego) jest:

a) przekazanie Wynajmującemu podpisanego przez Najemcę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu, wskazującego, iż wszyscy Uczestnicy dopuszczeni przez Najemcę do korzystania
z toru szosowego posiadają prawo jazdy odpowiedniej kategorii lub licencję PZM, a także o zapoznaniu
Uczestników o treści niniejszego Regulaminu,
b) posiadanie przez wszystkich Uczestników szkolenia ważnego OC pojazdu lub posiadanie przez Najemcę
na czas trwania najmu ubezpieczenia OC, z minimalną sumą gwarancyjną 250.000 zł, umożliwiającego
pokrycie wszelkiego rodzaju szkód spowodowanych przez Najemcę oraz Uczestników szkolenia w majątku
Wynajmującego,

c) sprawdzenie przez Najemcę stanu technicznego toru i zgłoszeniu ewentualnych nieprawidłowości przed
realizacją usługi,
d) podpisanie przez Najemcę oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym toru oraz akceptacji
niniejszego Regulaminu,
e) oświadczenia przez Ratownika Medycznego, którego obecność Najemca zobowiązany jest zapewnić
zgodnie z ust. 9 poniżej.
5. Najemca ma obowiązek koordynowania grupy podczas jazd po torze, odpowiada za bezpieczeństwo, ład
i porządek w czasie szkolenia/treningu o charakterze samoszkoleniowym na torze.
6.

W przypadku niewłaściwego zachowania Najemcy, Uczestników szkolenia lub osób przebywających na
terenie Wynajmującego za zgodą Najemcy, dokonywania dewastacji itp. Kierownik ODTJ Autodrom
Pomorze lub pracownik obsługi toru może zażądać usunięcia szkód, osób aż do przerwania jazd włącznie.

7.

Osoby niepełnoletnie posiadające licencję PZM mogą korzystać z toru wyłącznie na pojeździe określonym
w licencji oraz za pisemną zgodą opiekuna prawnego, za posiadanie której odpowiada Najemca.

8.

Na torze maksymalnie może przebywać 12 pojazdów. Pozostałe motocykle pozostają w parku maszyn.

9.

Najemca toru we własnym zakresie zapewnia warunki bezpieczeństwa, p. poż. i zabezpieczenie medyczne
osobom korzystającym z toru. W tym zakresie wymagane jest, aby zapewnił obecność Ratownika
Medycznego wraz ze stosownym wyposażeniem przez cały czas trwania sesji treningowej/szkolenia
motocyklowego.

10. Plac manewrowy przy wynajęciu toru zostanie oddany do użytku wyłącznie w charakterze miejsca do
parkowania (parku maszyn) motocykli użytkowanych na torze przed ich wjazdem na tor, w zakresie
ustalonym z obsługą obiektu, każdorazowo ustalonym na podstawie liczby Uczestników/pojazdów.
Nastąpi to jednak nie wcześniej niż na 30 min przed ustaloną godziną najmu toru, o ile Najemca zgłosił w
Biurze Obsługi Klienta swoją obecność w ODTJ. Pozostałe pojazdy w tym busy, lawety itp., poza
pojazdem Ratownika Medycznego i Najemcy, po sprowadzeniu z nich motocykli w parku maszyn winny
zostać odprowadzone na parking dla klientów.
11. Aktualna informacja na temat formy
https://autodrompomorze.pl/pl/motocyklisci/
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IV WYNAJEM TORU SZOSOWEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH - GOKART WŁASNY

1. Przedmiotem usługi jest najem powierzchni – toru szosowego Wynajmującego. Z toru szosowego mogą
korzystać osoby dysponujące własnym gokartem.
2. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z toru za pisemną zgodą opiekuna prawnego, za posiadanie której
odpowiada Najemca.
3. Wynajmujący udostępni Najemcy w ramach wynajmu 15 min przed terminem rezerwacji miejsce postoju
pojazdu na placu manewrowym (park maszyn).
4. Na 1 gokart przypada 1 Uczestnik – Najemca lub osoba korzystająca z gokarta za zgodą Najemcy. Zabrania
się dokonania zmiany osoby korzystającej z gokarta po rozpoczęciu jazdy
5. Terminy dostępne dla klientów indywidualnych z gokartem własnym udostępnia się w Sklepie
Internetowym Autodrom Pomorze (na stronie https://sklep.autodrompomorze.pl/) w postaci voucherów
ważnych na określony termin. Ilość voucherów na dany termin jest ograniczona do 10 sztuk. Sprzedaż
odbywa się wyłącznie poprzez Sklep Internetowy (nie ma możliwości uiszczenia opłaty w kasie Biura ODTJ

Autodrom Pomorze oraz dokonywania rezerwacji poza Sklepem Internetowym ). Zakupienie vouchera jest
tożsame z dokonaniem rezerwacji na dany termin.
6. W sprawach zakupu, realizacji i zwrotów voucherów obowiązują zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego
https://sklep.autodrompomorze.pl/index.php/regulamin/
7. W przypadku posiadania voucherów na dany termin przez uczestników o różnym stopniu zaawansowania/
z różnej grupy wiekowej, Wynajmujący może dokonać podziału uczestników na podgrupy korzystające z
toru na zmianę, co nie wpłynie na wydłużenie czasu wynajmu toru podanego na stronie
ttps://sklep.autodrompomorze.pl/ w trakcie zakupu vouchera.
8. Wynajmujący posiada uprawnienie do wskazania Najemcy zasad bezpieczeństwa jakimi kierować się winien
Najemca podczas wynajmu toru dotyczące m.in. :
a)
rozpoczęciu jazd gokartami,
b)
liczbie pojazdów na torze,
c)
kolejności jazdy w przypadku podziału na podgrupy,
d)
odstępie czasu między startującymi;
w szczególności biorąc pod uwagę panujące warunki atmosferyczne, przygotowanie infrastruktury,
gotowość Uczestników.
9. Najemca toru obowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, a także zobowiązany jest
do zapewnienia przestrzegania powyższego przez osoby korzystające z gokarta za zgodą Najemcy.
W szczególności Najemca zobowiązany jest do zapewnienia użytkowania gokarta w sposób prawidłowy
i bezpieczny przez osoby w odpowiednim wieku. Najemca oraz osoby posiadające jego zezwolenie
korzystają z gokarta na własną odpowiedzialność.
10. W przypadku korzystania przez Najemcę lub inne osoby za zgodą Najemcy z gokartów własnych
obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:
a)
Uczestnik przed przystąpieniem do wyścigu ma obowiązek zapoznać się z przebiegiem trasy
przejazdu. Podczas trwania jazdy (wyścigu) Uczestnikowi zabrania się opuszczania pojazdu, jazdy w
kierunku przeciwnym do obowiązującego;
b)
Uczestnik jest świadomy faktu, iż silnik gokarta jest umieszczony z tyłu i należy zachować wszelkie
środki ostrożności ze względu na temperaturę – istnieje zagrożenie poparzeniem;
c)

Zabrania się przebywania na torze bez kasku ochronnego;

d)
Jeżeli wystąpią problemy lub usterki techniczne, Uczestnik niezwłocznie po ich zauważeniu
poinformuje o tym personel obsługi toru poprzez zatrzymanie się w najbliższym bezpiecznym miejscu i
podniesienie ręki do góry;
11. Wynajem na innych zasadach odbywa się zgodnie z pkt. VI, ust. 1 niniejszego Regulaminu

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Istnieje możliwość wynajmu toru na zasadach komercyjnych, ustalanych indywidualnie.
2. W trakcie imprez typu time attack i track day obowiązuje dodatkowy Regulamin, który każdorazowo zostaje
udostępniony Najemcy.
3. W przypadku wynajmu toru na zasadach komercyjnych, na pisemny wniosek, Dyrektor PORD może
uchylić wybrane punkty niniejszego Regulaminu na czas wynajmu.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 11-04-2022

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z Toru Szosowego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy
„Autodrom Pomorze” w Pszczółkach

ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO OBIEKCIE PRZEZ OSOBY FOTOGRAFUJĄCE/NAGRYWAJĄCE
wydarzenia na torze ODTJ AUTODROM POMORZE

1. Osoba fotografująca lub nagrywająca film zobowiązana jest do:
a) Uzyskania zgody Najemcy oraz Wynajmującego;
b) Rejestracji w recepcji;
c) Poruszania się po obiekcie w kamizelce odblaskowej;
d) Posiadania przez cały czas eventu założonej na ręce opaski kolorowej nadanej w recepcji;
e) Zachowania należytej ostrożności w czasie przebywania w obrębie toru a szczególnie w trakcie przekraczania
nitki toru w celu zajęcia innego miejsca;
f)

Stosowania się do poleceń wydawanych przez obsługę obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na obiekcie.

2. Nie stosowanie się do powyższych zasad skutkować będzie zakazem wkraczania w obrębie toru.

3. Każda osoba fotografująca lub filmująca wydarzenie odbywające się w ODTJ Autodrom Pomorze robi to na własną
odpowiedzialność i ryzyko.
ODTJ Autodrom Pomorze nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty materialne oraz obrażenia fizyczne poniesione
wskutek niestosowania się do powyższych zasad lub nieszczęśliwego wypadku.

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z Toru Szosowego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy
„Autodrom Pomorze” w Pszczółkach

Ja, niżej podpisany/-a …………………………………………….. będący Najemcą toru szosowego oświadczam, że
zapoznałem/-am się z Regulaminem korzystania z Toru Szosowego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy ,,Autodrom
Pomorze’’ w Pszczółkach, a nadto w związku z udostępnianiem przeze mnie toru szosowego innym Uczestnikom i
Pasażerom oświadczam, iż zapoznałem ich z zasadami niniejszego Regulaminu, dokonałem weryfikacji dokumentów
wskazanych osób i wszyscy dopuszczeni do korzystania z toru szosowego Uczestnicy posiadają ważne prawo jazdy
odpowiedniej kategorii lub licencję PZM.
W przypadku Uczestników niepełnoletnich oświadczam, iż dokonałem weryfikacji dokumentów wskazanych osób i wszyscy
dopuszczeni do korzystania z toru szosowego niepełnoletni Uczestnicy posiadają licencję PZM, będą korzystać z toru
wyłącznie na pojeździe określonym w licencji oraz posiadają pisemną zgodę opiekuna prawnego.
Oświadczam, że:
1. dokonałem weryfikacji dokumentów Uczestników i wszyscy dopuszczeni do korzystania z toru szosowego
Uczestnicy posiadają ważne OC pojazdu*
2. posiadam ubezpieczenia OC z minimalną sumą gwarancyjną 250.000 zł, umożliwiające pokrycie wszelkiego rodzaju
szkód spowodowanych przez Najemcę oraz Uczestników szkolenia w majątku Wynajmującego*.

……………………………………………………………………
Czytelnie imię, nazwisko i podpis

……………………………………………………………………...
Data

* niewłaściwe skreślić

