
 
 
 
 
 

 
REGULAMIN KORZYSTANIA  

Z SAMOCHODÓW TOROWYCH 
ORAZ UDZIAŁU W IMPREZACH TOROWYCH SCC 

 
Par. 1: Przygotowanie 
 
1. Samochody przechodzą weryfikację stanu technicznego i wizualnego przed i po użytku 

torowym danego Kierowcy. Stan raportowany jest opisowo i dokumentowany zdjęciami. 
2. Przed rozpoczęciem korzystania z Samochodu Opiekun Floty lub Instruktor informuje 

Kierowcę o wartości Samochodu, jego stanie technicznym i wizualnym oraz dokonuje 
przeszkolenia Kierowcy z zasad korzystania z Samochodu. W razie braku ww. informacji               
i szkolenia Kierowca jest zobowiązany zwrócić się do Opiekuna Floty lub Instruktora                       
o takowe przed rozpoczęciem korzystania z Samochodu. 

3. Kierowca nie może rozpocząć korzystania z Samochodu bez zapoznania się z jego 
wartością, stanem oraz bez przeszkolenia pod rygorem pełnej odpowiedzialności                        
za wszelkie uszkodzenia z powodu niewłaściwego korzystania z Samochodu. 

4. Rozpoczęcie korzystania z Samochodu jest równoznaczne z akceptacją przez Kierowcę 
jego wartości, stanu, zasad użytkowania danego Samochodu oraz niniejszego 
Regulaminu. 

 
Par. 2: Jazda 
 
1. Kierowca zobowiązany jest do przestrzegania zasad użytkowania danego Samochodu,                 

z którymi został zapoznany przed jazdą. 
2. Kierowca zobowiązany jest do dbania o stan Samochodu i zachowania najwyższej 

ostrożności w trakcie jazdy. 
3. Kierowca nie może celowo: 

• uszkadzać Samochodu 

• użytkować Samochodu niezgodnie z zasadami korzystania z Samochodu 

• uderzać w pachołki/separatory/przeszkody 

• wyjeżdżać poza wyznaczoną trasę, w szczególności zjeżdżać z asfaltu 

• ciąć zakrętów (celowo zjeżdżać z asfaltu w celu skrócenia trasy) 

• powodować sytuacji grożących wypadkiem 

• jeździć w sposób brawurowy i nieodpowiedzialny 

• nie przestrzegać poleceń Instruktora 
4. Kierowca zobowiązany jest do: 

• wykonania 1 okrążenia CHŁODZĄCEGO - po każdym 1 okrążeniu SPORTOWYM 

• zjazdu do Depo na weryfikację serwisową Samochodu – po każdych 4 okrążeniach 
SPORTOWYCH w jeździe torowej 

• zjazdu do Depo na weryfikację serwisową Samochodu – po każdych 6 próbach 
sportowych w jeździe driftingowej 

 
 



 
 
 
 
 

 
Par. 3: Zachowania zabronione 
 
Wszystkie Samochody 

• palenie gumy 

• kręcenie bączków 

• start z poślizgiem kół 

• strzelanie ze sprzęgła 

• jazda na półsprzęgle 

• przypalanie sprzęgła przy starcie i zmianach biegów 

• nawroty na ręcznym w Strefie Depo i Strefie Serwisowej 

• długotrwała jazda na „odcince” (ograniczniku obrotów) 

• pomijanie biegów przy redukcjach w skrzyniach manualnych  

• korzystanie z procedur startu 

• gwałtowne i długotrwałe nieuzasadnione hamowanie (blokowanie kół) 

• wjazd rozgrzanym samochodem w wodę lub na mokre płyty poślizgowe 

• drift 

• jazda na zużytych oponach 

• jazda z niskim poziomem paliwa (poniżej ¼ baku wymagany jest zjazd do Depo na 
dotankowanie) 

• jazda z temperaturą wody powyżej 100 stopni Celsjusza 

• jazda z temperaturą oleju powyżej 130 stopni Celsjusza 

• jazda mimo komunikatów awaryjnych sygnalizowanych przez kontrolki 
 

Dodatkowo Samochody ABJ i APK 

• jazda z otwartym dachem lub szybami w obszarze działania tryskaczy wodnych 

• jazda po nienawodnionych płytach poślizgowych 

• jazda sportowa na trasie Track Day 
 

Dodatkowo Samochody Drift 

• jazda sportowa na trasie Track Day 

• długotrwała jazda na jednym biegu 

• redukcje do pierwszego biegu w samochodach turbo w czasie driftu 

• jazda powyżej 3 sekund na „odcince” – auta wolnossące 

• jazda powyżej 5 sekund na „odcince” - w samochodach turbo 

• przypalanie sprzęgła 

• drift na uszkodzonej/zużytej oponie 

• blokowanie hamulcem kół przednich i ścinanie opony 

• strzelanie ze sprzęgła na 4. i 5. biegu 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Par. 4: Odpowiedzialność 
 
1. Kierowca odpowiada za wszelkie uszkodzenia będące następstwem użytkowania przez 

niego Samochodu, rozumiane jako rozbieżność między stanem Samochodu przed i po 
użytku Kierowcy. 

2. Kierowca pokryje 110% wartości wszelkich uszkodzeń, rozumianych zgodnie z pkt. 1. 
3. SCC przedstawi wycenę uszkodzeń Samochodu i dobierze metodę jego naprawy w 

sposób adekwatny do stanu i przeznaczenia Samochodu, w szczególności SCC będzie 
szukać optymalnych kosztowo i jakościowo sposobów naprawy Samochodu. W każdym 
przypadku SCC decyduje o sposobie i wykonawcy naprawy. 

4. W razie szkody całkowitej lub przekraczającej 40% wartości Samochodu lub w każdym 
przypadku kwestionowania wyceny i sposobu naprawy przedstawionej przez SCC, 
Kierowca zobowiązany jest do zakupienia uszkodzonego Samochodu za cenę zgodną                   
z jego wartością, określoną i przedstawioną Kierowcy przed użytkiem Samochodu, 
zgodnie z Par. 1 pkt 2 i 4. 

5. Zakup Samochodu w konsekwencji szkody określonej w punkcie powyższym nastąpi w 
terminie 7 dni od zajścia szkody. SCC lub właściciel Samochodu wystawi Kierowcy fakturę 
lub umowę sprzedaży zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Kierowca 
wyraża zgodę na przyjęcie takiej faktury lub umowy bez własnego podpisu. Za każdy 
dzień opóźnienia w zapłacie Kierowca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości 
Samochodu. 

6. Kierowca naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu lub zasady użytkowania 
Samochodu zapłaci karę w wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia bez względu 
na to, czy w efekcie naruszenia powstała szkoda. 


