Regulamin korzystania z Toru Offroad w Murowanej Goślinie przy ul. Łąkowej
I Postanowienia ogólne
1. Tor Offroad w Murowanej Goślinie przy ul. Łąkowej – dalej zwany torem, jest zarządzany
przez Klub Sportowy Rc Club Poznań – dalej zwany klubem.
2. Dostęp do infrastruktury toru jest otwarty dla członków klubu, osób biorących udział
w zawodach organizowanych przez klub oraz osób biorących udział w organizowanych przez
klub treningach – zwanych dalej Użytkownikami.
3. Terminy zawodów i treningów, czas ich rozpoczęcia oraz zakończenia, jest każdorazowo
komunikowany na stronie internetowej klubu - http://rcclubpoznan.pl.
4. Użytkowanie toru poza terminami oficjalnych treningów i zawodów, jest zarezerwowany dl a
członków klubu, którzy nie posiadają zaległości w opłacaniu regulaminowych składek.
5. Korzystanie z toru jest odpłatne. Wysokość opłaty za korzystanie z toru podczas zawodów
i treningów jest każdorazowo komunikowana na stronie internetowej klubu http://rcclubpoznan.pl.
6. Dzieci w wieku poniżej 14 roku życia mogą użytkować tor tylko pod opieką osoby która jest
jej opiekunem prawnym.

II Zasady korzystania z Toru
1. Tor służy doskonaleniu umiejętności jazdy modelami samochodów RC.
2. Dopuszczone do użytkowania na torze są modele samochodów RC w skali 1:10 i 1:8, zarówno
o napędzie spalinowym jak i elektrycznym.
3. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystania infrastruktury w sposób racjonalny,
zgodny z jej przeznaczeniem. Bezmyślność i nonszalancja są niedopuszczalne.
4. Użytkownicy mają obowiązek współzawodniczyć w duchu Fair Play oraz przestrzegać zasad
współżycia społecznego.
5. Klub ma zgodę użytkowników do wykorzystywania nagrań i zdjęć wykonanych podczas
zawodów i treningów, upubliczniania informacji o zawodach oraz ich wynikach, zgodnie ze
zwoją statutową działalnością.
6. Osoby nieodpowiedzialne, powodujące zagrożenie dla innych, uniemożliwiające właściwe
korzystanie z toru, mogą zostać z niego usunięte.
7. Użytkownicy mają dbać o czystość i zabrać wytworzone odpady i śmieci do domu, chyba
że klub postanowi inaczej.
8. Każdy z Użytkowników ma prawo i obowiązek, zwrócenia uwagi na zachowanie naruszające
postanowienie niniejszego regulaminu.
9. Nowy Użytkownik ma obowiązek wysłuchania przeprowadzonego przez członka klubu
instruktażu z zasad obowiązujących na torze, obsługi modelu i aparatury.
10. Szczegółowe przepisy sportowe i techniczne są ogłaszane odrębnie na stronie Klubu http://rcclubpoznan.pl.

III Zasady bezpieczeństwa
1. Po torze poruszamy się modelami tylko w jednym wyznaczonym kierunku, dostosowując
szybkość poruszania się modelu do aktualnych umiejętności.
2. Przed wjechaniem na tor należy sprawdzić poprawność działania wszystkich mechanizmów
modelu RC.
3. Zabrania się poruszania modelem RC w kierunku widzów i ich bezpośredniej bliskości,
pomiędzy miejscami serwisowymi oraz zaparkowanymi samochodami.
4. Użytkownik ma obowiązek zachowywać się bezpiecznie, nie narażając zdrowia i mienia
innych Użytkowników i osób postronnych.
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5. Podczas treningów obowiązuje ”zasada pierwszeństwa”, która sprowadza się do obowiązku
przepuszczenia modelu poruszającego się szybciej.
6. Obowiązuje zakaz przebywania na torze podczas odbywających się zawodów i treningów.
Na tor może jedynie wchodzić osoba obsługująca serwis bądź użytkownik modelu.
Wymieniony wyjątek nie dotyczy dzieci do lat 14, które mają bezwzględny zakaz przebywania
na torze.
7. Poruszanie się modelami RC jest możliwe wyłącznie na terenie toru i nie jest dopuszczalne
na przyległym parkingu i miejscach serwisowych.
8. Zabrania się pozostawiania bez opieki na Torze dzieci i zwierząt domowych. Za szkody
wyrządzone przez nich, odpowiadają prawnie i materialnie opiekunowie.
9. Obowiązuje zakaz celowego działania na szkodę innych użytkowników, niszczenia
infrastruktury toru lub jego wyposażenia
IV Zakres odpowiedzialności za powstałe szkody
1. Korzystanie z toru odbywa się na własną odpowiedzialność Użytkownika.
2. Za szkody na ciele i mieniu odpowiada sprawca zdarzenia. Sprawcą jest osoba lub ich grupa,
która w wyniku nie przestrzegania Regulaminu korzystania z Toru Offroad w Murowanej
Goślinie przy ul. Łąkowej, spowodowała szkodę .
3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w infrastrukturze
w wyniku użytkowania toru niezgodnie z jego przeznaczeniem.
V Przepisy Końcowe

1. Klub Sportowy Rc Club Poznań nie ponosi żadnej odpowiedzialności za czyny i ich skutki osób
fizycznych i prawnych, które będą użytkować Tor Offroad w Murowanej Goślinie przy
ul. Łąkowej.
2. Osoby, które nie zapoznają się i nie zaakceptują powyższego regulaminu, nie będą
dopuszczone do użytkowania toru.

