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SiLverKart BUDAPEST Gokart pálya 
 

Csarnokunkban 18 éven aluliak első alkalommal csak szülői/gondviselői hozzájárulással gokartozhatnak. A gyermekért nem vállalhatja a 

felelősséget más semmilyen esetben. 

A gokartozás kockázatos sport, a szabályok be nem tartása balesetveszélyes szituációkat eredményezhet.  

Győződjön meg róla, hogy gyermeke az itt leírtakat tudomásul vette, megértette, és alkalmazni fogja! 

A gokart pálya személyzete az adatok hitelessége miatt felkeresheti Önt telefonon! 

HASZNÁLATI SZABÁLYOK 

PÁLYA HASZNÁLATA: 

 
1. A pályán bukósisak viselése kötelező! A bukósisak a recepción kölcsönözhető! 
2. A gokartba való be-, illetve kiszállás során a forró motoralkatrészekhez hozzáérni nem szabad, mert égési sérüléseket okozhat! 

3. A gokartokban testhez álló ruhát kell viselni! Sálat, nyakkendőt a gokartokban viselni tilos! Szemüveget a résztvevő saját felelősségére viselheti! Hosszú 

hajat megfelelően rögzíteni kell becsípődés ellen! Védőruházat a recepción kölcsönözhető! 
4. A pálya területén az alkoholfogyasztás és a dohányzás szigorúan tilos! 

 

ZÁSZLÓJELZÉSEK: 

 
1. Kék zászló: Mögötted gyorsabb versenyző halad. Azonnal engedd el! 
2. Sárga zászló: Valaki kicsúszott. Fokozott figyelemmel, LASSAN haladj a pályán! 

3. Piros zászló: Azonnal meg kell állni! 

4. Kockás zászló: A futamnak vége, vissza kell állni a boksz utcába! 

 

FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT 18 ÉVEN ALULIAKNAK 
 

Felelősséget vállaló szülő/gondviselő neve: 

Szül. dátuma: 

Telefonszáma: 

 

Alulírott (18 éven aluli résztvevő adatai) 

Név:  

Szül. dátum:  

Telefon:  

 

• kijelentem, hogy a gokart pálya használatára vonatkozó írásbeli tájékoztatást megkaptam, a helyszínen szóbeli tájékoztatáson veszek részt, a használati 

szabályokat teljeskörűen megismerése miatt. 

• kijelentem, hogy nem állok alkohol, kábítószer vagy gyógyszer hatása alatt; 

• kijelentem, hogy semmilyen törési sérülésem nincs; 

• tudomásul veszem, hogy a gokartozás kockázatos sport, amely kivételes esetben személyi sérüléssel is járhat; 

• kijelentem, hogy a létesítmény teljes területén kizárólag a saját felelősségemre és kockázatomra tartózkodom különös tekintettel a pálya területén, illetve 

vezetem a gokartot; 

• kijelentem, hogy a pálya üzemeltetőjének utasításait betartom, az ennek elmulasztásából eredő kárért való felelősséget és az anyagi felelősséget vállalom; 

• kijelentem, hogy az általam másoknak okozott károkért és személyi sérülésekért a teljes körű kártérítési felelősséget viselem; 

• tudomásul veszem, hogy a pálya üzemeltetője nem vállal semmilyen kártérítési felelősséget a pályán bekövetkezett, illetve a gokartozásból eredő kárért, 

kivéve, ha a kár a pálya üzemeltetőjének súlyosan gondatlan vagy szándékos felróható magatartásából keletkezett; 

• tudomásul veszem, hogy ez a nyilatkozat az irányadó, a mindenkori pálya vonalvezetésére és a jövőbeli látogatásaim alkalmára is; 

• hozzájárulok ahhoz, hogy fenti általam megadott személyes adataimat a pálya üzemeltetője tárolja, és saját marketing céljaira felhasználja. 

 
Kijelentem, hogy a www.silverkart.hu közzétett, illetve a Szolgáltató székhelyén elérhető Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, tudomásul vettem, és hozzájárulok 
személyes adataim tájékoztatás szerinti kezeléséhez. 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a gokartozás során Rólam/Gyermekemről készült fényképeket a Szolgáltató a Facebook oldalán marketing célból közzétegye: IGEN – 
NEM (a kívánt szövegrész aláhúzandó) 
 
Hírlevélre feliratkozom IGEN   –  NEM  (a kívánt szövegrész aláhúzandó)  
E-mail cím:……………………………………………………………………… 

 

Budapest, 2023. ................................................  

  .............................................................   

 Szülő/Gondviselő aláírása 

 (vagy 18 év alatt, a törvényes képviselője) 
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