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Felelősségi nyilatkozat 

Kérjük olvassa el figyelmesen! 
 

1. A versenypályát mindenki kizárólag a saját felelősségére és kockázatára használhatja. 
2. A versenyzőket a pályára való belépésük után, a pályabíró vagy a pályaüzemeltető megbízo�ja a gokart használatával kapcsolatos műszaki és egyéb tudnivalókról kioktatja. 
3. A versenyző külön íven felve� nyilatkozatával - az o� leírtak szerint - hozzájárul személyi igazolványában szereplő adatainak felhasználásához, esetleges károkozó magatartásból eredő 
károk megtérítése céljából. 
4. A gokartpályát csak azok használhatják, akik nem állnak alkohol vagy más bódítószer hatása ala�. A versenyzők kötelesek a pá lyabíró utasításait betartani. A pályabíró utasításainak be 
nem tartása a pálya használatából való azonnali kizárást eredményez. 

 
 

18 éven aluli Vendégeink esetén, törvényes képviselő jogosult jelen felelősségi nyilatkozat aláírására.  
6. A dupla gokartot csak a 6. életévét betöltö� gyermekek vehe�k igénybe, a 18. életévet betöltö� kísérőjükkel együ�!  
7. A pálya területére készpénzt és egyéb értéktárgyat bevinni TILOS! 
8. A 7. pontban foglaltak ellenére a pályára bevi� értéktárgyak esetleges elvesztéséért, megsemmisüléséért vagy ellopásáért a pálya üzemeltetője felelősséget nem vállal.  
9. A megválto� jegy a pálya használatára csak a megváltás napján jogosít. 
10. A versenyzőkön kívül más személyek pályára való belépése TILOS! 
11. A résztvevő felelős minden kárért, amit ő vagy az általa vezete� jármű okozo� a versenypályán vagy a boxban.  
12. A szándékos ütközés és rongálás TILOS! 
13. Az előírásokat és a pályafelügyelő utasításait feltétlenül, minden körülmények közö� be kell tartani. Azon versenyzők, akik a pálya használata során mások tes� épségét veszélyezte�k; 
másik versenyzőt a pályáról szándékosan kilöknek; a pályáról önkényesen letérnek; a mene�ránnyal szemben haladnak; akadályozzák a náluk gyorsabban haladó versenyzőket; illetve a 
pályabíró utasíta ́sait nem tartják be - eredménytelen figyelmeztetés után - a pálya használatától el�ltható. 
14. A pályabíró a versenyzők pályahasználatát indokolt esetben az egészségük és tes� épségük megőrzése érdekében a 11. pontban í rtakon túl is ideiglenesen vagy véglegesen 
korlátozhatja. 
15. Üzemzavar, vagy egyéb probléma esetén a gokartban ülve, feltarto� kézzel kell a pályafelügyelőt odahívni.   
16. A bérgokartból kiszállni csak a boxban szabad, ha már a pályán tartozkodó minden gokart beérkeze� és megállt. 
17. A gokart nem játékszer, hanem sporteszköz. Ennek megfelelően a használata óvatosságot és figyelmet követel. A gokartozás veszélyes is lehet ha nem tartják be a fen� szabályokat. 
18. Amennyiben a versenyző a pálya használata során jelen szabályza�al ellentétes magatartást tanúsít és ezzel a pálya üzemeltetőjének vagy másik versenyzőnek kárt okoz, úgy azt 
köteles megtéríteni. 
19. Jelen nyilatkoza�al résztvevő kijelen�, hogy teljes kártérítési felelősséget vállal bármely és minden felszerelésekben hanyagságból, szándékosan vagy gondatlanul okozo� kárért.  
20. Résztvevő kijelen�, hogy tudomással bír a felajánlo� járművek vezetésével kapcsolatos alapvető biztonsági szabályokkal.  
21. Versenyző jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg elfogadja, hogy képmását és személynevét, a HELL Kart pálya üzemeltetője a dicsőség táblán feltüntethe�.  

 
Hova sorolná a gokartvezetési tudását? Kérem tegyen egy “x”-et válaszként. 

 Első gokart élményem. 
 Gyakorlo� gokartos vagyok. 
 Profi vagyok. 

 
Viselkedés a pályán: 
Bukósisak és maszk használata kötelező. 
Hosszú hajat kötelező a ruha alá rejteni vagy felgumizni. 
Nyakláncot kötelező levenni vagy ruha alá rejteni. 
A box utcában csak hívásra, jeggyel rendelkező pilóták léphetnek. 
Versenyzőtársa féktávon történő lökése és a szándékos ütközés TILOS! 
Indokolatlanul hirtelen lassítani vagy a pályán cikk-cakkban haladni TILOS! 
Baleset esetén lassítson, jobb kéz feltartásával jelezze a többi pilótának a veszélyhelyzetet. 
Ha a pályán falnak ütközne, �los a gokartból kiszállni. Meg kell várnia a segítséget és közben két kéz feltartásával jeleznie a többi pilótának a veszélyt. 
Leintés után közepes tempóban tegyen meg egy levezetőkört a box bejáratáig. 
A box elő� jobb kéz feltartásásval jelezze lassítás szándékát, majd lassan hajtson a boxba. A boxba érkezve csak akkor szálljon ki a gokartból, ha már minden versenyzőtársa 
megállt. A bukósisakot csak kiszállás után ajánlo� levenni. 
 

Ezen tájékoztatást elolvastam és megértettem. Ezen nyilatkozat kitöltése első alkalommal kötelező! 
Versenyző jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg elfogadja, hogy képmását és személynevét, a HELL Kart pálya  

üzemeltetője a dicsőség táblán feltüntetheti. 
 
Jelen nyilatkozat visszavonásig érvényes.                                                   _____________________________________________________ 
 
Miskolc, 202________________________________                              Versenyző / versenyző törvényes képviselőjének aláírása   
 
Elő�ünk, mint tanúk elő�: 
 
Név:______________________________    Név:______________________________ 
 
Lakcím:___________________________     Lakcím:___________________________ 
 
SZIG/ÚTLEVÉL:__________________      SZIG/ÚTLEVÉL:___________________ 
 
Aláírás:___________________________     Aláírás: ___________________________ 

5. Egyszemélyes gokart vezetésére az ado� év január 01. napján vagy azt követően a 14. életévébe lépe�, 140 cm-t meghaladó testmagassággal rendelkező személyek jogosultak. 
A szolgáltatást a két feltétel együ�es fennállása esetén vehe�k igénybe Vendégeink, azzal, hogy az életkor igazolásához minden esetben személyi igazolvány felmutatása szükséges!


