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Godkännande av deltagande i Gokartkörning  

 

 

Barnets namn:  
 
 

Föräldersnamn:  

Personnr:  Personnr: 

Ankomst Datum:  Telefonnr:  

  

 Namnteckning:  

 

Genom att ni undertecknar detta, godkänner ni att ert barn deltar i gokartkörning på Gokart Event 

Gävle.  

- Undertecknad kör på vårdnadshavares ansvar och risk 

- Gokart Event Gävle AB tar inget ansvar för eventuella personskador i samband med er vistelse hos 

oss 

- Vid vårdslös körning/hantering av vår utrustning debiterar vi för de skador som uppkommit 

- Vid misstanke om alkohol-/drogpåverkan kommer vi att neka er körning med gokart 

- Gokart Event Gävle AB betalar inte tillbaka några pengar vid nekad körning 

- Ni måste vara lyhörd och ta del av den information och regler som gäller på motorbanan 

REGLER FÖR BARN GRUPPER 

För att ert event hos oss ska bli så trevligt som möjligt har vi visa regler som måste följas. 

Ansvaret för barnen ligger alltid hos förälder. Innan gruppbokning/gokart kalas måste alla barn få godkänt av 

sina föräldrar, att de har tillåtelse att delta i gokartkörning. En mall med godkännande skickas vid bokning, den 

måste medtas underskriven av alla barns förälder till ert event. Olyckor kan ske även om det är ovanligt. 

När ni kommer måste en ansvarig förälder komma till kassan och lämna in godkännande. 

När barnen registrerar sig vid Ipad stationerna måste en vuxen hjälpa dem så att det blir rätt. 

Vår motorbana har regler. Vi vill inte att barnen springer i lokalen eller stör andra. Gruppen ska hållas samlad 

under ert besök, det tar ansvarig vuxen hand om. 

Om reglerna inte efterföljs så kan vi avsluta ert event. 

Regler på gokartbanan under körning sköts alltid av vår personal. Skulle trots alla våra säkerhetsföreskrifter 

något hända exempelvis om någon blir ledsen eller gör sig illa, ber vi er att ta det lugnt och avvakta personalens 

instruktioner.  

Det är absolut förbjudet att kliva ut på banan. 
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