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Šiuo dokumentu pareiškiu ir patvirtinu, kad mano (ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo) 

patekimas, buvimas VšĮ „Plytinės kartodromas” kartodromo teritorijoje, esančioje Plytinės g. 27, Vilniuje (toliau –  kartodromas), naudojimasis VšĮ 
„Plytinės kartodromas”  kartais ir/ar kitomis VšĮ „Plytinės kartodromas” ar VšĮ „Promo kartas“ transporto priemonėmis ir/ar kitu inventoriumi vyksta 
išimtinai mano paties rizika. Patvirtinu, jog galiu (ar mano atstovaujamas nepilnametis asmuo, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo gali) naudotis 
kartodromo paslaugomis be jokio žalingo poveikio mano (ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo) sveikatai 
ar turtui. Taip pat įsipareigoju  nedaryti (ar užtikrinu, kad mano atstovaujamas nepilnametis asmuo, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo nedarys) 
žalos VšĮ „Plytinės kartodromas” ir VšĮ „Promo kartas“ darbuotojams (toliau – darbuotojams), kartams, transporto priemonėms ir kitam inventoriui bei 
kitiems lankytojams. 

Aš prisiimu visą atsakomybę už kartodromo ir/ar trečiųjų asmenų dėl mano (ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas 
nepilnametis asmuo) kaltės patirtą žalą, padarytą man būnant (ar mano atstovaujamam nepilnamečiui asmeniui būnant, jei atstovaujamas nepilnametis 
asmuo) kartodromo teritorijoje,  ir/ar naudojantis kartais ir/ar kitomis transporto priemonėmis, ir/ar kitu inventoriumi, įskaitant, bet neapsiribojant dėl 
mano (ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo) kaltės sukeltos avarijos ir/ar dėl netinkamo karto ir/ar kitos 
transporto priemonės, ir/ar kito inventoriaus naudojimo, ar dėl to, kad nevykdžiau (ar mano atstovaujamas nepilnametis asmuo nevykdė, jei 
atstovaujamas nepilnametis asmuo) darbuotojų nurodymų ir/ar nesilaikiau (ar mano atstovaujamasis nepilnametis asmuo nesilaikė, jei atstovaujamas 
nepilnametis asmuo) kartodromo taisyklių. 

Patvirtinu, kad organizatorius neatsakys už bet kokią mano (ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas nepilnametis 
asmuo) patirtą žalą dėl mano paties (ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo) ir/ar trečiųjų asmenų kaltės, 
būnant kartodromo teritorijose, ir/ar naudojantis kartais, ir/ar kitomis transporto priemonėmis, ir/ar kitu inventoriumi.  

Patvirtinu, kad mano atstovaujamas nepilnametis asmuo nuo 7 metų gali važinėtis vaikiškais pramoginiais kartais (toliau – pramoginiais 
kartais). Taip pat suprantu, kad mano atstovaujamas nepilnametis asmuo iki 9 metų gali važinėtis tik su suaugusiųjų palyda.  

Taip pat pareiškiu ir patvirtinu, kad esu visiškai veiksnus, neturiu (ar mano atstovaujamas nepilnametis asmuo, jei atstovaujamas 
nepilnametis asmuo, neturi) jokių fizinių trūkumų, sveikatos sutrikimų, ir/ar nesu (ar mano atstovaujamas nepilnametis asmuo, jei atstovaujamas 
nepilnametis asmuo, nėra) priklausomas, paveiktas alkoholio, narkotikų ar medikamentų, kitų svaigiųjų medžiagų, kurios galėtų turėti įtakos mano (ar 
mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo) sugebėjimui vairuoti kartą ir/ar kitą transporto priemonę  ir/ar keltų 
pavojų kitų kartodromo teritorijoje esančių asmenų ir/ar organizatoriaus inventoriaus saugumui.  

Suprantu, kad jei bus nustatyta, jog mano (ar mano atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo) elgesį 
įtakoja bent vienas aukščiau minėtų faktorių, man (ar mano atstovaujamam nepilnamečiui asmeniui, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo) bus 
uždrausta važiuoti kartingu ir pinigai už važiavimą grąžinami nebus. 

Patvirtinu, kad su 2009-07-31 VšĮ „Plytinės kartodromas” ir 2009-07-31 UAB VšĮ „Promo kartas“ kartodromo taisyklėmis susipažinau (ar 
susipažino mano atstovaujamas nepilnametis asmuo, jei atstovaujamas nepilnametis), jos man (ar mano atstovaujamam nepilnamečiui asmeniui, jei 
atstovaujamas nepilnametis asmuo) buvo tinkamai išaiškintos, šių taisyklių sąlygos nėra netikėtos (siurprizinės), jas supratau ir su jomis sutinku. 
Kartodromo taisyklių kopiją gavau.  

Patvirtinu, kad be išimčių laikysiuos aukščiau nurodytų pareiškimų, patvirtinimų ir įsipareigojimų bei kartodromo taisyklių ir vykdysiu visus  
darbuotojų nurodymus. Visi mano aukščiau nurodyti pareiškimai, patvirtinimai ir įsipareigojimai galioja neterminuotai. 

Patvirtinu, kad žemiau nurodyti duomenys yra teisingi. Sutinku, kad organizatorius tvarkytų žemiau nurodytus mano asmens (ar mano 
atstovaujamo nepilnamečio asmens, jei atstovaujamas nepilnametis asmuo) duomenis kartodromo lankytojų apskaitos ir registracijos tikslais. 

 
  LAUKELIUS PRAŠOME PILDYTI DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS, AIŠKIAI IR ĮSKAITOMAI 

 

 *Vardas   
 
 
 

*Pavardė 
 
 
 
*Gimimo data  
 
 
 
*Tel. Nr.   
 
 
 
*El. paštas 
 

 

Parašas:_____________________________________________ 
Sutinku būti pakviestas tapti  
Plytinės kartodromo fanu facebooke: 

 

Taip     *Sutinku (nepilnamečio asmens atstovas): 
   Parašas, vardas pavardė:________________________________________ 
 
 Ne               
                          *- už asmenį iki 14 metų turi pasirašyti jo atstovas, tačiau šiuose laukeliuose nurodomi asmens iki 14 metų duomenys. 

      

                    

                    

                    

                    

                    

 

 


