
*Obrigatório o preenchimento de todos os itens. 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE KART 

Eu  

 

       Idade  

RG/CPF  

 

Profissa o  

 

Estou ciente que o uso da pista com kart é atividade de risco. Declaro ter ciência de todas as normas de 
segurança, descritas abaixo, da pista e do equipamento, assumindo toda e qualquer responsabilidade. 

 

 

 

Regulamento 

• Cada bateria de kart é composta de no máximo 12 pessoas; 

• A idade mínima é 11 anos. Obrigatório a apresentação da identidade; 

• A altura mínima para os corredores de kart adulto é de 1,50m; 

• É proibido o uso de chinelos, sandálias e saltos nas corridas de kart (para a sua segurança); 

• Obrigatório o uso de tênis, sapato ou outro calçado fechado; 

• Proibido entrar com cachecol no pescoço. Se estiver usando blusa, agasalho, ou similar com capuz e/ou cordões colocar 
os mesmos por dentro do indumento; 

• Obrigatório o uso de capacete; 

• Obrigatório o uso de camiseta com balaclava para cabelos abaixo do ombro;  

• Proibido carregar pertences pessoais e objetos; 

• Proibido pilotar alcoolizado; 

• Evite colisões, dê a preferência ao kart que tem a tomada da curva por dentro; 

• Acelere no pé direito, freie no pé esquerdo, nunca os dois juntos; 

• Proibido derrapagens ou "cavalo de pau"; 

• Proibido para cardíacos, gestantes, epiléticos; pessoas com deficiências, próteses, lesões, problemas psicológicos; 

• Atração sujeita a paralização sob más condições climáticas; 

• Em caso de parada involuntária, rodada, batida do kart no traçado, nunca descer do kart mas levantar os braços e esperar 
para ser atendido pelo pessoal de pista; 

• Se o kart apresentar problemas, dirigir-se ao box; 

• Obedeça às regras, obedeça ao adversário, obedeça a casa. Divirta-se. 

 
________________________________________________                    ___________________________________________________________ 
                             Assinatura                                                                    Responsa vel legal (menor de 18 anos) 
 
 
Nome | RG:___________________________________                    Nome | RG:____________________________________ 
 
 
 
Data: _____ | _____ | _________   


