
REGULAMIN 
Strefy Drift Taxi SOUND of GRAVITY 

 
NAZWA IMPREZY: 

SOUND of GRAVITY Ekstremalny Teatr w Lublinie –Przejazdy Drift Taxi. 

 

TERMIN I MIEJSCE ODBYWANIA IMPREZY: 

ul. Stadionowa 1 w Lublinie w dniu 20 - 21 czerwca 2019r. od godz. 12:00 do godz. 19:00 

 

ORGANIZATOR:COAL EVENTS: 

ul. Okrzei 1/44a, 40-126 Katowice NIP 634117 50 28 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Poniższy Regulamin (w skrócie „Regulamin”) dotyczy przejazdu samochodem driftowym w 

roli pasażera na specjalnie przygotowanym torze (zwanym dalej „Przejazdem”)znajdującym 

się na terenie parkingu obiektu Arena Lublin przy ulicy Stadionowej 1 

2. Uczestnikiem nazywamy osobę, która zakupiła stosowny bilet uprawniający do wykonania 

przejazdu Drift Taxi (jazda w tzw. kontrolowanym poślizgu) w ramach przejazdów 

driftingowych w charakterze pasażera. Zakup biletu równoznaczny jest z akceptację 

poniższego regulaminu. 

3. Każdy z Uczestników przejazdów zobowiązany jest do zaznajomienia się z Regulaminem oraz 

jego przestrzegania.  

4. Za złamanie Regulaminu grożą kary, które szczegółowo opisuje sekcja Regulaminu pt. 

„Działania zabronione i kary”. 

5. Przejazd drift taxi rozpoczyna się w widocznie oznaczonym miejscu, które jest jednocześnie 

miejscem zbiórki dla osób oczekujących na przejazd. 

 

ZASADY ODBYWANIA PRZEJAZDÓW: 

6. Uczestnik z wykupionym ważnym biletem może wykonać jeden przejazd Drift Taxi w 

charakterze pasażera po wcześniej wytyczonej i zabezpieczonej przez organizatora trasie. 

Kierowca decyduje o ilość okrążeń, które wykona z pasażerem w trakcie przejazdu. Po 

wykorzystaniu biletu ten natychmiast traci ważność. Uczestnik może wykonać więcej niż jeden 

przejazd, jeśli wykupi wystarczającą ilość biletów. 

7. Z przejazdu nie mogą korzystać kobiety w ciąży 

8. Osoby o niepełnosprawności fizycznej nie pozwalającej samodzielnie siedzieć w fotelu 

pasażera lub utrzymać się w pasach bezpieczeństwa nie mogą korzystać z przejazdu. 

9. Niewskazane jest korzystanie z urządzenia przez osoby mające dolegliwości z powodu: 

epilepsji, zaburzeń równowagi, nadciśnienia, chorób serca, chorób kręgosłupa, zaburzeń 

psychicznych 



10. O korzystaniu z przejazdu, wejściu do samochodu, obsadzaniu fotela, opuszczaniu 

samochodu decyduje obsługa. 

 

OBOWIĄZKI, PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZESTNIKA 

11. Uczestnik podpisując Regulamin akceptuje jego postanowienia. 

12. Kupując bilet na przejazd Drift Taxi uczestnik akceptuje poniższą klauzulę: „Organizator, 

wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i 

organizacją przejazdów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody 

osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po przejazdach. 

Uczestnicy biorą w nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą 

odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji 

uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego 

zleceniobiorców w razie  

wypadku lub szkody związanej z przejazdem. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku 

nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Zobowiązuję się do 

przestrzegania zarządzeń służb porządkowych, sędziów oraz warunków regulaminu. Zgadzam 

się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w. przejazdach. Mój stan 

zdrowia pozwala na uczestnictwo w przejazdach Drift Taxi, bez ryzyka utraty zdrowia bądź 

życia. Zapoznałem się z formułą przejazdów. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z 

uczestnictwa w przejazdach. Nie jestem pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych 

bądź innych substancji wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka 

wynikającego z uczestnictwa w przejazdach”. 

13. Osoba niepełnoletnia, czyli poniżej 18 roku życia, w przejazdach może uczestniczyć jedynie 

za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem 

znajdującym się na stronie internetowej www.soundofgravityw zakładce Drift Taxi. 

Oświadczenie będzie także dostępne na terenie Drift Taxi 

14. W celu weryfikacji pełnoletności Uczestnika, może prosić o okazanie dowodu osobistego 

lub innego dokumentu potwierdzającego wiek Uczestnika 

15. Uczestnik we własnym zakresie powinien zapewnić sobie wszelkie ubezpieczenia NW, OC, 

leczenia, hospitalizacji itp. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA ORGANIZATORA 

16. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia wszystkich niezbędnych narzędzi do 

wykonania możliwie maksymalnie bezpiecznego przejazdu wraz z uczestnikiem, czyli 

sprawnych technicznych samochodów, wyposażonych w sportowe pasy bezpieczeństwa, a 

także niezbędną odzież ochronną w postaci kasku. 

17. Organizator nie odpowiada za wszystkie rzeczy pozostawione na terenie przejazdów przez 

Uczestników 

18. Organizator nie odpowiada za szkody wynikłe podczas przejazdów. 

19. Organizator ma prawo do przeprowadzenie badań wśród Uczestników na obecność w 

organizmie alkoholu i innych środków odurzających. W przypadku wykrycia jakichkolwiek 



substancji odurzających, Organizator ma prawo do odmówienia Uczestnikowi do wykonania 

przejazdu Drift Taxi. W takim przypadku Uczestnik może przekazać swój bilet osobie trzecie, 

lub ten traci ważność. 

20. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia Uczestnikom.  

21. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas przejazdów w postaci ratownika 

medycznego oraz środka transportu.  

 

DZIAŁANIA ZABRONIONE I KARY 

22. Zakaz niszczenia sprzętu, infrastruktury 

23. Zakaz spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających na terenie Imprezy 

24. W razie nieprzestrzegania regulaminu, Organizator ma prawo do dyskwalifikacji Uczestnika 

z uczestnictwa w zawodach.  

 

PROGRAM PRZEJAZDÓW: 

25. Godzina przejazdu jest wskazana na ważnym bilecie z zaznaczeniem, że może się opóźnić 

bez podania przyczyny o maksymalnie 60 minut  

26. W przypadku gdy posiadacz biletu nie pojawi się w wyznaczonej na bilecie godzinie w 

miejscu zbiórki bilet traci ważność, a Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu płatności, 

ani nie może domagać się jakichkolwiek roszczeń28.Z powodu zdarzeń losowych, organizator 

zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie przejazdów. 

 

NIEBEZPIECZEŃSLTWA I ZAGROŻENIA 

27. Uczestnicy przejazdu mogą być narażone na przebywanie w strefie bodźców  

świetlnych i dźwiękowych o podwyższonym natężeniu, dopuszczonych obowiązującym 

prawem, jednakże wyższych niż normalnie spotykane w codziennym użyciu i mogących 

spowodować zaburzenia uszkodzenie słuchu/wzroku, a także w strefie charakteryzującej się 

ryzykiem wystąpienia znacznego stężenia spalin i odprysków.  

28. Uczestnicy przejazdów są narażeni na odczuwanie przeciążeń, które mogą powodować 

dyskomfort, nudności i inne zaburzenia zdrowotne 

29. Podczas przejazdu mogą nastąpić zderzenia z innymi samochodami, kolizje z elementami 

toru 

30. Uczestnicy Imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

31. Organizatorzy zawodów rezerwują sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W 

takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na stronie internetowe. 

32. W kwestiach niezawartych w Regulaminie należy stosować obowiązujące na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej prawo, w szczególności Kodeks Cywilny. 

33. W kwestiach spornych Organizator pozostawia sobie prawo do podjęcia ostatecznej 

decyzji. 



34. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk 

żywiołowych, warunków atmosferycznych nie pozwalających na przeprowadzenie zawodów, 

innych uznawanych za działanie "siły wyższej". 

35. Wszyscy Uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie terenu Drift Taxii szczególną troskę o 

środowisko naturalne. 


