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          REGULAMIN TORU KARTINGOWEGO TOP KART ARENA 

 

1. Przejazdy są organizowane przez Legana Group Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. J. Dąbrowskiego 
15/11,  02-558 Warszawa, NIP 6793173973, zwaną dalej Organizatorem. 

2. Przejazdy odbywają się w zamkniętym obiekcie, na halowym torze kartingowym Top Kart 
Arena, położonym w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 38,  zwanym dalej Torem. 

3. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich przejazdów gokartami na torze. Podpisując regulamin, 
Uczestnik rozciąga udzielone zgody oraz akceptacje na wszystkie przejazdy, w których będzie 
uczestniczył. Organizator zobowiązuje się poinformować Uczestników o każdej zmianie 
regulaminu.  

4. Uczestnicy  przejazdów: 

a. Do uczestnictwa w przejeździe nie jest wymagane uprawnienie do kierowania 
pojazdami. 

b. W czasie treningu Uczestnicy nie mogą być pod wpływem alkoholu ani innych środków 
odurzających. W razie wątpliwości Organizator może nie dopuścić Uczestnika do 
treningu. 

c. Uczestnicy uczestniczą w treningu na gokartach Organizatora lub własnych po 
uprzednim ich dopuszczeniu przez Organizatora. 

d. Uczestnicy są zobowiązani do jazdy w kasku własnym lub kasku Organizatora. W 

przypadku jazdy w kasku Organizatora Uczestnik zobowiązany jest do założenia pod 
niego kominiarki. 

e. Uczestnicy muszą być pełnoletni. Ustalenie wieku Uczestnika następuje po okazaniu 
przez niego dokumentu tożsamości z datą urodzenia. 

f. Organizator dopuszcza udział w treningu osób niepełnoletnich po uzyskaniu pisemnej 
zgody ich opiekunów prawnych i w ich obecności. 

g. Warunkiem uczestnictwa w treningu jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu i 
jego postanowień. 

h. Akceptacja zapisów regulaminu jest dobrowolna, ale stanowi warunek uczestnictwa w 
treningu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zobowiązania Uczestnika lub osób mu towarzyszących 
do opuszczenia obiektu w przypadku złamania zasad ustanowionych w niniejszym 
regulaminie. 

6. Rejestracja przejazdów: 

a. Akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnie zgody 
na rejestrowanie i wykorzystanie swojego wizerunku. 

b. Zgoda obejmuje wielokrotne i nieograniczone czasowo ani terytorialnie tworzenie i 
rozpowszechnianie materiałów zdjęciowych i video z wykorzystaniem wizerunków 

Uczestników dla celów komercyjnych i reklamowych. Materiały, o których mowa 
wyżej, będą wykorzystywane i publikowane w szczególności na portalach 
społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube. 
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c. Uczestnik oświadcza, że zgoda, o której mowa w pkt 6a, obejmuje przesłanie do 
wszystkich Uczestników wydarzenia galerii zdjęć oraz materiałów video nakręconych 
podczas treningu. 

7. Uczestnik ma prawo, za zgodą Organizatora, rejestrować udział w treningu. Uczestnik nie ma 

prawa do komercyjnego wykorzystywania nagrań. Organizator ma prawo bez podania 
przyczyny odmówić Uczestnikowi prawa do rejestrowania udziału w treningu. 

8. Zasady udziału w przejeździe: 

a. Przejazd jest prowadzony przez Organizatora, Uczestnicy zobowiązują się do 
przestrzegania wytycznych Organizatora. 

b. Cena przejazdu podlega zapłacie z góry przed przejazdem, gotówką lub kartą do 
Organizatora. 

c. Zasady poruszania się po torze ustala i przekazuje Uczestnikom Organizator w trakcie 
obowiązkowej odprawy przed rozpoczęciem przejazdu. 

d. Organizator oświadcza, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przejazd gokartem 
jest wydarzeniem wysokiego ryzyka, w czasie którego istnieje możliwość doznania 
kontuzji. 

e. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że tor jest ułożony na powierzchni 
betonowej, której stopień przyczepności może powodować uślizgi i w konsekwencji 
zderzenia. 

f. Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia szkód wyrządzonych w powierzonym mu 
sprzęcie. 

g. Pokrycie szkód następuje na podstawie rachunku wystawionego przez Organizatora. 

Uczestnik ma prawo do wglądu w dowody zakupu części niezbędnych do naprawy 
sprzętu. 

h. W przypadku wyrządzenia przez Uczestnika szkody w mieniu właściciela obiektu 
zobowiązuje się on pokryć  ją w pełnej wysokości. 

9. Organizator nie przejmuje na siebie odpowiedzialności za szkody powstałe podczas trwania 
przejazdu, zarówno w stosunku do Uczestników i ich sprzętu, jak i szkody wyrządzone osobom 
trzecim i ich mieniu przez Uczestników. 

10. W przypadku gdy Uczestnik nie posiada ubezpieczenia indywidualnego, ponosi on pełną 
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

11. Podpisując niniejszy regulamin, Uczestnik zrzeka się prawa do dochodzenia odszkodowania od 
Organizatora, osób współpracujących z Organizatorem lub/i właściciela obiektu. 

12. Podczas treningu obecny jest Instruktor prowadzący przejazd i pozostający do dyspozycji 
Uczestników celem instruowania oraz ewentualnej pomocy technicznej. 

13. Przetwarzanie danych i klauzula informacyjna 

a. Administratorem danych osobowych oraz wizerunków Uczestników zarejestrowanych 
podczas treningów jest Legana Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. J. Dąbrowskiego 
15/11, 02-558 Warszawa, NIP 6793173973. 

b. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w przetwarzane dane oraz prawo do żądania 
ich usunięcia lub sprostowania w każdym czasie. Zgoda na przetwarzanie wizerunku 
może być odwołana w każdym czasie. 

c. Wszelka komunikacja w zakresie danych osobowych oraz wizerunku powinna być 
kierowana na adres poczty elektronicznej: topkartarena@gmail.com lub listownie na 
adres  ul. Puławska 38/40, 05-500 Piaseczno. 

d. Akceptując regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji przejazdów, zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
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2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.2018 poz. 1000). 

e. Administrator danych osobowych – Organizator treningu - przetwarza Pani/Pana 
dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz 
na podstawie udzielonej zgody. 

f. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

13.f.i. organizacji przejazdu; 

13.f.ii. rejestracji przejazdu oraz wykorzystania zdjęć i nagrań; 

13.f.iii. dochodzenia zobowiązań powstałych w związku z udziałem w przejeździe. 

g. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych mogą być użytkownicy mediów społecznościowych, o 
których mowa w pkt 6b. 

h. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następujące uprawnienia: 

13.h.i. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 
danych; 

13.h.ii. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w 
przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

13.h.iii. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 
zapomnianym) w przypadku gdy: 

13.h.iii.1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane 
lub w inny sposób przetwarzane; 

13.h.iii.2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec 
przetwarzania danych osobowych; 

13.h.iii.3. osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych, i nie 
ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych; 

13.h.iii.4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

13.h.iii.5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z 
obowiązku wynikającego z przepisów prawa. 

13.h.iv. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w 
przypadku, gdy: 

13.h.iv.1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych 
osobowych; 

13.h.iv.2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której 
dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich 
ograniczenia; 

13.h.iv.3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale 

osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub 
dochodzenia roszczeń; 

13.h.iv.4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec 
przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione 
podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy 
sprzeciwu. 

13.h.v. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są 
następujące przesłanki: 
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13.h.v.1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy 
zawartej z osobą, której dane dotyczą, lub na podstawie zgody 
wyrażonej przez tę osobę; 

13.h.v.2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.     

13.h.vi. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie 
spełnione są następujące przesłanki: 

13.h.vi.1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną 
sytuacją; 

13.h.vi.2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub 
przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny 
charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa 
i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych 
osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest 
dzieckiem. 

13.h.vii. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 

zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), 
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

13.h.viii. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu 
przez Organizatora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 
ochrony danych osobowych. 

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego. 

15. W razie powstania sporu odnośnie do niniejszego regulaminu Uczestnik i Organizator 
zobowiązują się do jego polubownego rozwiązania. W przypadku braku możliwości 
polubownego rozwiązania sporu sądem właściwym jest sąd miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej przez Organizatora. 

16. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, z mocy prawa lub 
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub 

sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszego 
regulaminu zachowują pełną moc i skuteczność. 

17. Postanowienia niniejszego regulaminu nieważne lub nieskuteczne zostaną zastąpione 
postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki 
prawne możliwie zbliżone do pierwotnych zapisów. 
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18. Dane uczestnika treningu/opiekuna 

Imię 
 

 

Nazwisko 
 

 

PESEL** 
 

 

Telefon* 
 

 

Imię i nazwisko opiekuna (jeśli 
trenuje osoba niepełnoletnia) 

 

Adres zamieszkania* 
 
 

 

Adres e-mail 
 

 

Imię i nazwisko osoby do 
powiadomienia 

w razie wypadku (ICE)* 

 

 
Numer telefonu (ICE)* 

 

 

*- dane nie wymagane 

**- PESEL opiekuna wymagany tylko w przypadku podpisywania regulaminu dla osoby 
nieletniej 

Zapoznałem się/zapoznałam się, wyrażam zgodę i akceptuję powyższy regulamin. 

 

_______________________________ 

Data i podpis Uczestnika 


