
REGULAMIN TRENINGU 

§ 1 

Regulamin określa ogólne warunki treningu samochodowego, który odbędzie się na wyznaczonej 
części lotniska w Białej Podlaskiej z uwzględnieniem i stosowaniem w sprawach w Regulaminie 
nieuregulowanych przepisów ogólnych bezpieczeństwa, ruchu drogowego, przeciwpożarowych, 
ochrony środowiska, odrębnych ustaw i przepisów szczególnych.   

Organizatorem treningu jest Automobilklub Bialskopodlaski, 21-500 Biała Podlaska, Aleja Jana Pawła 
II 7, www.akbiala.pl   

§ 2 

1. Korzystanie z obiektu lotniska odbywa się każdorazowo na podstawie umowy zawieranej z 
Automobilklubem Bialskopodlaskim.   

2. Z obiektu korzystać mogą wyłącznie osoby posiadające zgodę organizatora.   

§ 3 

1. Osoby znajdujące się na terenie lotniska winny bezwzględnie stosować się do treści niniejszego 
Regulaminu oraz poleceń organizatorów, obsługi lub osób przez nich upoważnionych.  

2. Na terenie lotniska, z wyłączeniem wyznaczonego TORU, obowiązują przepisy ustawy Prawo o 
ruchu drogowym.  

3. Na terenie wyznaczonego TORU obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.  

4. Osoby niepełnoletnie do lat 12 powinny znajdować się na terenie TORU wyłącznie pod opieką 
dorosłego opiekuna.   

§ 4 

Osoba biorąca udział w treningu ma obowiązek poinformować organizatorów, obsługę, bądź osoby 
przez nich upoważnione, o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, awariach lub uszkodzeniach 
w kierowanym pojeździe oraz w infrastrukturze TORU.   

§ 5 

Osoby biorące udział w treningu zobowiązane są do:   

a) zapewnienia warunków bezpieczeństwa własnego i osób trzecich poprzez zachowanie zasad 
szczególnej ostrożności, ograniczonego zaufania do innych osób korzystających z terenu oraz 
zapewnienia należytego stanu technicznego sprzętu i pojazdów wykorzystywanych na TORZE,  

 b)  zaopatrzenia siebie oraz osób trzecich w odpowiednią odzież, obuwie, sprzęt ochrony osobistej i 
środki techniczne, zgodnie z przepisami prawa i wymogami wynikającymi z charakteru prowadzonej 
na TORZE działalności,   



każdy uczestnik treningu w czasie przejazdu musi posiadać kask, a pojazd powinien  być wyposażony 
w gaśnicę o raz apteczkę!!!    

c) przestrzegania i stosowania znaków i sygnałów ostrzegawczych (wizualnych i          dźwiękowych) 
określonych w regulaminach sportowych oraz przepisach prawa drogowego, pożarowego itp.   

d) poruszania się wyłącznie po drogach (asfaltowych, betonowych, szutrowych)  będących 
elementami konfiguracji terenu lotniska, tak aby nie narażać na zniszczenie  terenów zielonych oraz 
infrastruktury;        

e) poruszania się ustalonymi lub wytyczonymi trasami, odpowiednio do celu  wykorzystania TORU;       
f) zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia lub przejeżdżania przez teren 
wykorzystywany przez innych użytkowników, z przestrzeganiem bezwzględnego zakazu wchodzenia 
poza bariery ochronne lub wyznaczone miejsce w pobliżu nitki TORU;       

g) parkowania pojazdów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych;       

h) podejmowania wszelkich starań w celu ochrony środowiska naturalnego i minimalizacji emisji 
hałasu do otoczenia;       

i) natychmiastowego wstrzymania jazd lub innych działań i bezzwłocznego powiadomienia 
organizatorów w przypadku powstania jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi lub 
mienia, określając skalę i rodzaj zagrożeń, miejsce i czas ich wystąpienia oraz przyczyny;      

j) informowania obsługi o przypadkach powstawania odpadów lub zanieczyszczenia środowiska 
naturalnego podczas działalności prowadzonej na TORZE ;     

k) ścisłego przestrzegania godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu korzystania z TORU;     

l) po zakończeniu treningu, zabrania swojego sprzętu i pozostawienia użytkowanego przez           
siebie terenu lotniska w stanie, w jakim został on przyjęty do korzystania, tj. uprzątnięcia       
odpadów, usunięcia opon z nawierzchni betonowych i asfaltowych, usunięcia skutków wycieków 
płynów technicznych itp.   

§ 6 

Osoba biorąca udział w treningu, która nie będzie przestrzegała postanowień niniejszego 
Regulaminu, zostanie natychmiast usunięta z terenu TORU bez prawa do dochodzenia roszczeń z 
tego tytułu. Nadto osoba ta ponosić będzie na zasadzie winy umyślnej pełną odpowiedzialność za 
powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania TORU.   

§ 7 

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie 
stosowania się przez osoby biorące udział w treningu do Regulaminu oraz nakazów i wskazówek 
obsługi.   

§ 8 



Udział w treningu odbywa się na własne ryzyko osoby korzystającej, z wyłączeniem jakiejkolwiek 
odpowiedzialności organizatorów.   

1. Wstęp na trening  następuje pod warunkiem zwolnienia organizatora z odpowiedzialności  z tytułu 
jakichkolwiek niepożądanych zdarzeń,   

2. Osoby biorące udział w treningu ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń 
spowodowanych ruchem pojazdów, które używają lub wprowadzają na teren TORU i zobowiązują się 
przejąć i zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich wynikłe z tego tytułu;  

3. Uczestnik treningu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność finansową z tytułu zniszczeń mienia 
znajdującego się na TORZE oraz naruszenia stanu infrastruktury, w szczególności będącego skutkiem 
poruszania się pojazdów poza wyznaczonymi drogami. 


