
 

 

Regulamin MOTORMANIA KidzGP 
 

MOTORMANIA KIDZGP 2018 

Umowa uczestnictwa dzieci w programie treningów motocyklowych 

 

 

§1 

Umowa zostaje zawarta pomiędzy organizatorem treningów motocyklowych dla dzieci, spółką  

„MotoRmania” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Klimczaka 17/80, reprezentowana przez Piotra 

Surowca, zwaną dalej Organizatorem, a …………………………………………..  będącym rodzicem/opiekunem 

prawnym dziecka, zwanym w dalszej części umowy Rodzicem.  

§2 

Przedmiotem umowy jest udział dziecka w treningach motocyklowych, oraz rywalizacji „MotoRmania 

KidzGP” organizowanej przez Organizatora w sezonie 2018.  

§3 

Warunkiem uczestnictwa dziecka w programie „MotoRmania KidzGP 2018” jest wpłacenie na rachunek 

Organizatora kwoty 1900 zł do dnia 02.12.2017.  

§4 

W ramach programu „MotoRmania KidzGP 2018” organizator zobowiązuje się do:  

a) Przekazania na własność kasku firmy HJC dla dziecka, z przeznaczeniem do treningów motocyklowych. 

b) Użyczenia na czas trwania programu treningowego „MotoRmania KidzGP” jednoczęściowego 

kombinezonu motocyklowego dla dziecka.  

c) Użyczenia na czas trwania programu treningowego ochronnych rękawic motocyklowych dla dziecka. 

d) Przeprowadzenia zróżnicowanych treningów motocyklowych zgodnie z harmonogramem stanowiącym 

załącznik numer 1 do niniejszej umowy.  

e) Zorganizowania towarzyskiej rywalizacji zgodnie z załączonym harmonogramem stanowiącym załącznik 

numer 1 do niniejszej umowy.  

f) Zapewnienia motocykli treningowych adekwatnych do rodzaju przeprowadzanego treningu. 

g) Pokrycia kosztów paliwa, transportu, serwisowania motocykli, oraz napraw powstałych w wyniku 

ewentualnych uszkodzeń motocykli.  

h) Zapewnienia programu treningowego mającego na celu podniesienie umiejętności prowadzenia 

motocykla przez dziecko.  



 

 

i) Zapewnienia oprawy publicystycznej na platformie medialnej MotoRmanii (Facebook, portal, gazeta 

drukowana). 

§5 

a) Rodzic zobowiązuje się dopilnować, aby dziecko dbało o powierzony mu kombinezon oraz rękawice - 

utrzymywało je w czystości.  

b) Jeżeli w wyniku zajęć przeprowadzonych w ramach programu „MotoRmania KidzGP” powierzony 

kombinezon lub rękawice zostaną przez dziecko uszkodzone w stopniu, który uniemożliwia dalsze 

zapewnienie bezpieczeństwa podczas jazdy, Organizator wymieni akcesoria na nieuszkodzone.  

c) Powierzone rękawice i kombinezon mogą być użytkowane przez dziecko podczas dowolnych zajęć 

indywidualnych poza programem „MotoRmania KidzGP” przy zastrzeżeniu, że jeżeli podczas takich 

zajęć powierzony kombinezon lub rękawice zostaną uszkodzone w stopniu uniemożliwiającym dalsze 

zapewnienie bezpieczeństwa, Rodzic zobowiązuje się do pokrycia kosztów zakupu uszkodzonych 

akcesoriów w następujących kwotach: kombinezon 1400 zł, rękawice 290 zł.  

d) Podpunkty b) oraz c) niniejszego paragrafu nie dotyczą zwyczajowych otarć i kosmetycznych uszkodzeń 

wpływających jedynie na obniżenie walorów estetycznych kombinezonu.  

e) Kombinezony, rękawice oraz kaski zostaną przekazane Rodzicom i dzieciom podczas spotkania w 

Warszawie w dniu 02.12.2017. Rodzice, którzy nie będą mogli się stawić na spotkanie, będą musieli 

ustalić odbiór akcesoriów indywidualnie.   

§6 

a) Rodzic przyjmuje do wiadomości, że w razie nietypowego zachowania dziecka podczas zajęć 

Organizator nie może poddać kompromisowi treningu całej grupy. W związku z powyższym Rodzic 

przyjmuje do wiadomości, że jego obecność lub obecność innego opiekuna dziecka podczas treningów 

jest obowiązkowa, w celu awaryjnego przejęcia opieki nad dzieckiem.  

b) Organizator oświadcza, że terminy treningów i zajęć uwzględnionych w harmonogramie stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy zostały ustalone z przedstawicielami Toru Bydgoszcz i Toru Radom.  

c) Rodzic przyjmuje do wiadomości, że właściciele Toru Bydgoszcz oraz Toru Radom są zobowiązani 

podporządkować się kalendarzom imprez wyścigowych, które ustalane są na początku roku 2018. 

Rodzic przyjmuje do wiadomości, że terminy zajęć wyznaczone na Torze Bydgoszcz i Torze Radom mogą 

ulec przesunięciom - przy czym możliwość ta dotyczy wyłącznie terminów weekendowych.   

d) W wypadku gdyby w wyniku ustaleń kalendarza zawodów na rok 2018 Tor Bydgoszcz lub Tor Radom nie 

mógł udostępnić Organizatorowi obiektu na jeden z ustalonych w harmonogramie weekendów 

Organizator zobowiązuje się do ustalenia innego terminu zajęć. Tak, aby ilość zajęć treningowych w 

ramach „MotoRmania KidzGP” pokrywała się z ilością zajęć uwzględnionych w harmonogramie 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

e) W przypadku gdyby drastyczne warunki pogodowe uniemożliwiły przeprowadzenie zająć treningowych 

Organizator zobowiązuje się wyznaczyć zajęcia w innym terminie. Tak, aby ilość zajęć treningowych w 

ramach „Motormania KidzGP” pokrywała się z ilością zajęć uwzględnionych w harmonogramie 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 



 

 

f) Rodzic przyjmuje do wiadomości, że warunkiem uczestnictwa dziecka w treningach jest podpisanie 

oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

g) Rodzic przyjmuje do wiadomości, że po rozpoczęciu programu „Motormania KidzGP”, tj. od 28 kwietnia 

2018r, nie stawienie się dziecka na poszczególnych treningach spowodowane wydarzeniami losowymi 

lub zdrowotnymi, nie uprawnia go do żądania zwrotu jakiejkolwiek części wpłaconej kwoty.  

h) Organizator zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty 1900zł w przypadku kiedy w terminie do 28. 

kwietnia zajdą zdarzenia losowe, lub zdrowotne, które sprawią, że udział dziecka w programie nie 

będzie możliwy. Zwrot kwoty 1900zł nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zwrotu przekazanego kasku, 

oraz powierzonych rękawic wraz z kombinezonem.  

§7 

a) Rywalizacja w ramach „Motormania KidzGP” odbywać się będzie w ramach krótkich wyścigów na 

dystansie do 10 okrążeń.  

b) Wyścigi będą rozgrywane systemem pucharowym. Będą poprzedzone zwyczajowymi treningami.  

c) Kategorie wyścigowe uwzględniające wiek, zaawansowanie lub inne czynniki zostaną ogłoszone do 

czerwca 2018.  

d) Punktacja za każdy wyścig będzie sumowana. Dzieci, które zdobędą najwięcej punktów zostaną 

Mistrzami Motormania KidzGP 2018.  

e) Organizator gwarantuje nagrody rzeczowe dla wszystkich dzieci biorących udział w programie 

„Motormania KidzGP”.  

 

§8 

Wszelkie zmiany ustaleń niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

 

Rodzic / Opienkun                                                                                     Motormania Sp. z o.o. 

……………………………………….                                                            Prezes Zarządu 

                                                                                                   Piotr Surowiec 

  



 

 

Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ ROSZCZEŃ 

 

Imię i nazwisko dziecka: _____________________________________________________________ 

Data urodzenia dziecka: ____ / ____ / _______ 

Dane rodzica / opiekuna: 

Imię: ________________________________ Nazwisko: ____________________________________ 

 

Adres: ____________________________________________________________________________ 

 

Nr tel: ______________________ Adres e-mail: ___________________________________________ 

Jako niżej podpisany rodzic / opiekun, oświadczam, że moje dziecko uczestniczyć będzie w zabawie 

motoryzacyjnej „MotoRmania Kidz" w dniach ……………… r. na terenie ………………. określanej niżej jako 

„Zabawa”. „Zabawa” organizowana jest przez Motormania Sp. z o. o., spółka zwana dalej jest 

„Organizatorem”. Poprzez uczestnictwo w „Zabawie” rozumie się jazdę dziecka na motocyklach spalinowych 

oraz gry i zabawy z tym związane. Ponadto: 

 Jestem świadomy zagrożeń wynikających z jazdy motocyklem oraz świadomy faktu, iż jazda na 

motocyklu może prowadzić do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.  

 Oświadczam, iż dziecko uczestniczące w „Zabawie” jest w pełni zdrowe i sprawne, a jego stan zdrowia 

nie ogranicza możliwości kontroli nad jednośladem. 

 Jestem świadomy, iż „Organizator” może usunąć dziecko z udziału w „Zabawie”, jeżeli jego 

zachowanie na i poza terenem „Zabawy” może zagrażać bezpieczeństwu własnemu lub innych dzieci. 

 „Organizator” oświadcza, iż dopełni wszelkich starań, aby „Zabawa” odbyła się bezpiecznie, przy 

niskich prędkościach, a dzieci otrzymają stosowne kombinezony, kaski oraz rękawice.  

 Jako rodzic / opiekun dziecka oświadczam, że za udział dziecka w „Zabawie” biorę pełną 

odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku uszczerbku na zdrowiu dziecka, 

zrzekam się roszczeń wobec „Organizatora”. 

 Potwierdzam, iż zapoznałem się z powyższymi warunkami, akceptuję je i chcę, aby moje dziecko 

wzięło udział w „Zabawie” 

 
Data: ____ / ____ / _______  

Podpis Rodzica / Opiekuna: ____________________________________________________ 

 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
 

Kalendarz  MotoRmania KidzGP 2018 
 
 
 
Treningi przed wakacjami:  
 
28 kwiecień - trening na placu asfaltowym w Warszawie ( ćwiczenia manewrowe)  
 
2 maj - trening na torze Bydgoszcz ( zajęcia z trajektorii pokonywania toru, praca nad płynnością    
przejazdu)  
 
12-13 maj - 2 dni treningowe na ranczu flat trackowym MotoRmanii w Biejkowie, gmina Promna 
(praca nad kontrolą uślizgu)  
 
20 maj - trening na placu asfaltowym w Warszawie ( ćwiczenia manewrowe)  
 
26 maj - trening na placu asfaltowym w Warszawie ( ćwiczenia manewrowe)  
 
3 czerwiec - trening na placu asfaltowym w Warszawie ( ćwiczenia manewrowe)  
 
10 czerwiec - trening na torze Bydgoszcz ( zajęcia z trajektorii pokonywania toru, praca nad 
płynnością    przejazdu)  
 
24 czerwiec - trening na ranczu flat trackowym MotoRmanii w Biejkowie 
 
30 czerwiec - trening na ranczu flat trackowym MotoRmanii w Biejkowie 
 
 
Treningi wakacyjne połączone z wyścigami:  
 
 
3 lipiec         Tor Bydgoszcz 
17 lipiec       Tor Radom 
31 lipiec       Tor Bydgoszcz 
14 sierpień   Tor Radom  
28 sierpień   Tor Bydgoszcz 


