
Bezpłatna wypożyczalnia gokartów 

GOKARTY  DO WYPOŻYCZENIA  

1.GOKART nr 1 (2- 5 lat) 

2.GOKART nr 2 (2- 5 lat) 

3.GOKART nr 3 (2- 5 lat) 

4.GOKART nr 4 (2- 5 lat) 

5.GOKART nr 5 (3- 8 lat) 

6.GOKART nr 6 (3- 8 lat) 

7.GOKART nr 7 (3- 8  lat) 

8.GOKART nr 8 (3- 8 lat) 

9.GOKART nr 9 (3- 8 lat) 

10.GOKART nr 10 (3- 8  lat) 

11.GOKART nr 11 (4- 12 lat) 

12.GOKART nr 12 (4- 12 lat) 

13.GOKART nr 13 (4- 12 lat) 

14.GOKART nr 14 (4- 12 lat) 

15.GOKART nr15 (4- 12 lat) 

16.GOKART nr 16 (4- 12 lat) 

17.GOKART nr 17 (4- 12 lat) 

18.GOKART nr 18 (4- 12 lat) 

19.GOKART nr 19 (4- 12 lat) 

20.GOKART nr 20 (4- 12 lat) 

21.GOKART nr 21 (4- 16 lat) 

22.GOKART nr 22 (4- 16 lat) 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA ORAZ KORZYSTANIA  

Z GOKARTÓW napędzanych za pomocą przekładni rowerowych – nożnych 

w ramach Miasteczka Ruchu Drogowego 

1. Wypożyczalnia czynna jest we wszystkie dni tygodnia oraz dni wolne od pracy w czasie otwarcia 

Miasteczka Ruchu Drogowego. 

2. Warunkiem korzystania z wypożyczalni jest legitymowanie się ważnym dokumentem, 

potwierdzającym tożsamość osoby wypożyczającej. 

3. Gokart może być wypożyczony samodzielnie przez osobę co najmniej 12 letnią. Zaleca się, aby 

osoby poniżej 12 roku życia w trakcie korzystania z gokartów pozostawały pod opieką osoby w wieku 

co najmniej 16 lat.  

4. Osoba korzystająca z usług wypożyczalni jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem.        

5. Wypożyczenie gokarta jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji warunków 

regulaminu. 

6. Gokart zostaje wydany wypożyczającemu na zasadach określonych przez Prowadzącego 

wypożyczalnię. 

7. Czas wypożyczenia gokarta określa Prowadzący wypożyczalnię, uwzględniając liczbę osób 

oczekujących i korzystających z usług Miasteczka. 

8. Prowadzący wypożyczalnię prowadzi ewidencję wypożyczania gokartów 

9. Po zakończeniu należy obowiązkowo zgłosić u osoby obsługującej zwrot gokarta.  

10. Gokart należy zwrócić do wypożyczalni w  deklarowanym czasie. 

11. Wypożyczalnia  może bez uzasadnienia  odmówić wypożyczenia gokarta. 

12. Obowiązkiem osoby wypożyczającej gokarta lub sprawującej nad taką sobą opiekę przed 

rozpoczęciem korzystania z gokarta jest dokładne sprawdzenie jego stanu. Ewentualne uszkodzenia 

lub wady należy zgłosić obsłudze wypożyczalni przed rozpoczęciem jazdy. 

13. Nie zgłoszone uszkodzenie będzie traktowane jako powstałe z winy ostatniego wypożyczającego 

gokarta. 

14. W przypadku uszkodzenia gokarta należy uiścić opłatę według podanego przez wypożyczalnię 

taryfikatora określającego wartość zakupu i wymiany uszkodzonych elementów. 

15. W przypadku braku porozumienia w sprawie kosztu naprawy gokarta, zostaje sporządzony 

protokół rozbieżności. 



16. W przypadku, gdy gokart nie zostanie zwrócony w dzień wypożyczenia w godzinach otwarcia 

wypożyczalni,  wypożyczalnia  jest uprawniona do zgłoszenia tej okoliczności na Policji.  

17. Gokarty nie mogą być wynoszone poza teren wypożyczalni i Miasteczka Ruchu Drogowego 

18. W celu zapewnienia bezpieczeństwa jazda gokartami odbywa się po wyznaczonym terenie przez 

obsługę. Wypożyczający powinien korzystać z własnego kasku ochronnego. 

19. Poruszanie się na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego może odbywać się wyłącznie zgodnie z 

zasadami ruchu drogowego i regulaminem użytkowania Miasteczka Ruchu Drogowego. Należy 

również stosować się do poleceń wydawanych przez obsługę obiektu. 

 

 

Zabrania się: 

1. Niszczenia gokartów, 

2. Nieodpowiedniego użytkowania gokarta między innymi jazdy na gokarcie bez  trzymania 

kierownicy, akrobacji, rzucania gokartem, jazdy z nadmierną prędkością, zajeżdżania drogi 

innym użytkownikom ruchu, zderzania się, wyjeżdżania na wysokie krawężniki, itd 

3.  Korzystania z gokarta przez większą ilość osób niż określona w instrukcji użytkowania, 

4. Wyjeżdżania gokartem poza teren wypożyczalni i Miasteczka Ruchu Drogowego. 

5. Wypożyczający zobowiązuje się do korzystania z gokarta oraz jego wyposażenia zgodnie z 

przeznaczeniem. 

6.  Wypożyczalnia nie odpowiada za uszczerbek na zdrowiu i szkody w mieniu, 

spowodowane zawinionym działaniem korzystającego z gokarta zarówno w stosunku do osób 

trzecich jak i samego korzystającego.  

 

Uwagi: 
1. Wypożyczalnia nie odpowiada za skutki spowodowane korzystaniem z gokarta w 

sposób niezgodny z niniejszym regulaminem i zasadami bezpieczeństwa. 

 

2. Wypożyczający odpowiada za zagubienie, kradzież lub mechaniczne uszkodzenie 

gokarta.  

 

3. W przypadku uszkodzenia gokarta, wypożyczający zobowiązany jest do zapłacenia 

odszkodowania według jego wartości lub poniesienia kosztów jego naprawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


