REGULAMIN AUTOMOBILKLUBU WIELKOPOLSKI
TRENINGÓW LICENCJONOWANYCH ZAWODNIKÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO
I.

Zasady ogólne

1. Jazdy szkoleniowe i testowe, organizowane przez Automobilklub Wielkopolski (AW) Komisję Sportu
Samochodowego na Torze „POZNAŃ”, dostępne są tylko dla zawodników posiadających samochodową
licencję kierowcy przedłużoną na dany rok, aktualną książeczkę zdrowia sportowca oraz spełniających
postanowienia niniejszego regulaminu.
2. Zajęcia nadzorowane są przez dwie osoby: trenera/instruktora - kierownika treningu oraz jego zastępcę.
Jazdy po torze mogą odbywać się tylko w obecności tych osób.
3. Zajęcia odbywają się pod kontrolą osób obsługujących wybrane punkty obserwacyjne oraz przy
podstawowym zabezpieczeniu medycznym i technicznym.
4. W przypadku zorganizowania w trakcie treningu jazd doszkalających dla nowych zawodników,
na treningu obecny będzie dodatkowy trener/instruktor.
5. W sytuacjach tego wymagających (np. duża liczba zawodników lub samochodów) kierownik treningu
ma prawo podzielić samochody na grupy.
6. Za zgodą kierownika treningu dopuszcza się jazdę 2 osób w jednym pojeździe, pod warunkiem
technicznego przystosowania pojazdu.
7. Za zgodą kierownika treningu dopuszcza się udział dodatkowych instruktorów (posiadających stosowne
uprawnienia na dany rok kalendarzowy lub aktualną licencję wyścigową) prowadzących indywidualny tok
nauczania zawodników.
8. Wszyscy uczestnicy treningu (zawodnicy, instruktorzy indywidualni) mają obowiązek używania: kasku,
rękawic, butów i kombinezonów stosowanych w sportach samochodowych zgodnych z regulaminem
WSMP aktualnym na dany rok kalendarzowy.
9. Samochód biorący udział w treningu musi spełniać wymogi techniczne, jak podczas zawodów, zgodnie
z obowiązującym regulaminem WSMP aktualnym na dany rok kalendarzowy.
10. W czasie treningu przeprowadzone będzie badanie kontrolne (BK) pojazdów oraz pomiar hałasu.
Pojazdy, które nie poddadzą się kontroli, nie przejdą pozytywnie BK albo przekroczą przy pomiarze
regulaminową normę hałasu nie będą dopuszczone do jazdy po torze.
11. Treningi organizowane przez Automobilklub Wielkopolski Komisję Sportu Samochodowego odbywają się
w godzinach 9.00 do 17.00. (AW zastrzega sobie prawo do zmian godzin trwania treningu oraz jego
skrócenia).
II.

Zgłoszenia

1.

Informacja o terminie treningu dla zawodników oraz jego ewentualnym odwołaniu zamieszczona będzie
na stronie internetowej Klubu w zakładce: „SAMOCHODY”.
Komisja zastrzega sobie prawo do odwołania treningu w przypadku zgłoszenia się mniej
niż 8 zawodników.
Zgłoszenia na trening na odpowiednim formularzu należy kierować mailowo na adres
autosport@aw.poznan.pl, najpóźniej do godz. 15.00 w poniedziałek poprzedzający trening (chyba,
że informacja o zajęciach na stronie internetowej Klubu stanowić będzie inaczej).
Przystąpienie do treningu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego
danych osobowych związanych z organizacją w/w imprezy oraz publikowaniem zdjęć i wyników
na stronach internetowych organizatora. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych
ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania
przetwarzania swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w imprezie.
Obowiązkowo opłaty za trening należy dokonać w formie przelewu bankowego, którego potwierdzenie
należy dołączyć do zgłoszenia. Na stronie internetowej AW zostanie podany nr rachunku bankowego,
na który należy wnosić opłaty za trening. W incydentalnych sytuacjach dopuszcza się uiszczenie opłaty
za trening przy wjeździe na tor w dniu treningu.
W przypadku odwołania przez AW treningu opłata zostanie zwrócona.
W przypadku nieobecności zawodnika na treningu wniesiona opłata zostanie zwrócona jedynie
na pisemną prośbę złożoną najpóźniej w dniu treningu.
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III.

Odpłatność

1. Udział zawodników/kierowców w treningu jest odpłatny i wynosi:
 dla zawodników/kierowców nie będących członkami AW i
nie startujących w barwach AW
- 600 zł/osoby
 dla zawodników/kierowców AW nowo przyjętych do klubu (kandydat)
- 350 zł/osoby
 dla członków AW (zawodników/kierowców startujących w barwach AW)
- 100 zł/osoby
2. Oplata za korzystanie z indywidualnego instruktora wynosi
- 200 zł
3. Ze zniżek korzystać mogą zawodnicy/kierowcy AW - Członkowie Klubu i kandydaci po okazaniu legitymacji
członkowskiej, na której potwierdzone jest opłacenie składki na bieżący rok.
4. W przypadku braku legitymacji członkowskiej zawodnik wnosi opłaty za trening, jak osoby nie będące
członkami Klubu.
5. Bez względu na sytuacje zaistniałe w trakcie treningu wniesiona odpłatność za trening nie podlega
zwrotowi.
6. Zawodnicy w trakcie treningu mogą korzystać z boksów zlokalizowanych wzdłuż depot (pod namiotem)
za dodatkową opłatą wniesioną przed treningiem. Opłata za wynajęcie boksu podczas treningu
wynosi 100 zł.

IV. Informacje dodatkowe
1. W dniach treningu otwarcie bramy głównej Toru „Poznań” (od ul. Wyścigowej) następuje na godzinę przed
godziną rozpoczęcia treningu.
2. Przy wjeździe na tor wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są okazać potwierdzenie dokonania przelewu
lub uiścić opłatę oraz przedstawić dokumenty, o których mowa w części I niniejszego regulaminu.
3. Zawodnicy zbierają się w rejonie depot (chyba, że w informacji o zajęciach na stronie internetowej
AW wskazane będzie inne miejsce), gdzie odbywać się będzie kontrola wyposażenia, (o którym mowa
w pkt. 8 części I niniejszego regulaminu) oraz ewentualna odprawa z zawodnikami.
4. Po zakończeniu zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz jazd treningowych po terenie Toru „Poznań”.
5. W przypadku przerwania treningu (np. z powodu wypadku lub innego zdarzenia zagrażającego
bezpieczeństwu innych zawodników) kierownik treningu nie przedłuża czasu jego trwania.
6. Automobilklub Wielkopolski Komisja Sportu Samochodowego nie udostępniają samochodów do jazdy.
7. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu
i podporządkowania się poleceniom osoby prowadzącej zajęcia, pod rygorem usunięcia z toru.
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