
Regulamin Bodzia-Para GP 
Kartodrom Bydgoszcz 29.08.2015r. 

 
Dla osób chcących wziąć udział w Bodzia-Para GP na Kartodromie Bydgoszcz w dniu 

29.08.2015r. ustala się następujące zasady: 
 

1. Bodzia-Para GP nie jest imprezą masową w rozumieniu przepisów Prawa Polskiego. 
2. Organizatorem Para Bodzia-GP jest Bogumił Lewandowski panbodzio,  

tel. 606 261 708 panbodzio@gmail.com 
3. Prowadzącym Para Bodzia-GP jest Bogumił Lewandowski panbodzio oraz każda inna 

osoba przez niego wyznaczona. 
4. Termin spotkania: 29.08.2015r. 

5. Miejsce spotkania : Kartodrom Bydgoszcz ul.Fordońska 116. 
6. Uczestnikiem jest osoba, która: 

a.  wpisała się na listę i uiściła zaliczkę w wysokości 50zł na wskazane konto w 

terminie do 16.08.2014r.,  

b. uiściła opłatę końcową przed wjazdem na teren Kartodromu Bydgoszcz, 

c. wypełniła i podpisała własnoręcznie oświadczenie znajomości regulaminu  

Para-Bodzia GP. 

7. Uczestników obowiązuje przestrzeganie regulaminu Bodzia-Para GP oraz regulaminu 

Kartodromu PZ-Mot Bydgoszcz, a przede wszystkim zasad zachowania się nie 

zagrażającego bezpieczeństwu innych osób, oraz wzajemnego poszanowania w 

stosunku do innych Uczestników. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Uczestników na i poza 

terenem spotkania. Oznacza to, że każdy Uczestnik ponosi odpowiedzialność karną i 

cywilną za własne zachowanie. 

9. W razie naruszenia zasad regulaminu Bodzia-Para GP lub regulaminu Kartodromu PZ-

Mot Bydgoszcz Organizator ma prawo usunąć Uczestnika z terenu spotkania, bez  

prawa uczestnika do zwrotu kosztów uczestnictwa. 

10. Organizator nie zwraca poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji z Bodzia-Para 

GP. 

11. Organizator nie odpowiada za straty materialne oraz ewentualne szkody na zdrowiu 

powstałe na skutek udziału w spotkaniu. Każdy Uczestnik bierze udział na własną 

odpowiedzialność. 

12. Każdy Uczestnik spotkania ponosi pełną odpowiedzialność finansową, cywilną i 

prawną za ewentualne straty i szkody w stosunku do innych Uczestników oraz ich 

sprzętu, a także za straty i szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich i ich 

mienia na terenie spotkania oraz poza nim.  

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, wniesienia 

uzupełnień i zmian w regulaminie Bodzia-Para GP, a nawet jego odwołania w 

przypadku zaistnienia przeszkód niezależnych od Organizatora.  

mailto:panbodzio@gmail.com


14. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć i filmów z wizerunkiem 

uczestników w celach relacji i promocyjni Bodzia-Para GP. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i rzeczy pozostawione na terenie 

Kartodromu Bydgoszcz. 

16. Podczas Bodzia-Para GP udostępniony jest tor kartingowy wraz z placem 

manewrowym. Warunki wjazdu motocyklem na w/w obiekty: 

a. prawo do wjazdu na w/w obiekty mają uczestnicy Bodzia-Para GP; 

b. wszyscy uczestnicy muszą poruszać się motocyklami dopuszczonymi do ruchu 

drogowego w myśl polskich przepisów prawa o ruchu drogowym oraz 

posiadać odpowiednie ubezpieczenie OC i uprawnienia do kierowania 

pojazdem;  

c. posiadać pełen ubiór motocyklowy: kask, kurtka, spodnie, buty, rękawice; 

17. Podczas jazdy Uczestników obowiązują ogólnie przyjęte zasady jazdy na torze: 

a. na torze obowiązuje kierunek jazdy w lewo tj. odwrotnie do ruchu wskazówek 

zegara; 

b. jazda pod "prąd" jest surowo wzbroniona; 

c. osoba korzystająca z toru nie może być pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających, 

d. na torze obowiązuje całkowity zakaz poruszania się pojazdami poza częścią 

asfaltową, 

e. wstęp pieszy na tor ma wyłącznie Organizator i Prowadzący; 

f. osoba powodująca zagrożenie na torze będzie wykluczona z jazdy i usunięta z 

toru, 

g. osoba przebywająca na terenie obiektu musi bezwzględnie przestrzegać 

ewentualnych, dodatkowych zaleceń Prowadzących. 

 
Wszelkie inne sprawy nie zawarte w niniejszym regulaminie wymagają każdorazowo 
indywidualnego ustalenia i akceptacji przez Organizatora dostępną pod nr tel. 606 261 708, 
panbodzio@gmail.com. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Lista uczestników Bodzia-Para GP 
Kartodrom Bydgoszcz 21.06.2015r. 

 
 
Niniejszym informuję, iż zapoznałem się z regulaminem Bodzia-Para GP i zobowiązuję 

się do przestrzegania jego zasad. 
 

Lp. imię nazwisko nr i seria dow.os. nr rej.pojazdu 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



Lista uczestników Bodzia-Para GP 
Kartodrom Bydgoszcz 21.06.2015r. 

 
 
Niniejszym informuję, iż zapoznałem się z regulaminem Para-Bodzia GP i zobowiązuję 

się do przestrzegania jego zasad. 
 

Lp. imię nazwisko nr i seria dow.os. nr rej.pojazdu 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


