
Regulamento de Utilização do Karting Poiares 
 

Aluguer de karts  

(sem tempos cronometrados e provas cronometradas) 
 O atendimento é feito por ordem de chegada; 

 Para pilotar o kart, o cliente deve possuir idade superior a 12 anos na frota 

Sodikart 270cc e mais de 16 anos na frota Sodikart 390cc e altura superior a 1,50m 

 O Karting Poiares proporciona 2 tipos de aluguer, nomeadamente, aluguer 

de karts (270cc e 390cc) e aluguer de pista a privados; 

 Cada kart apenas pode ser ocupado por um cliente (com exceção da 

utilização do kart de 2 lugares); 

 Não leve objetos nos bolsos. O Karting Poiares não se responsabiliza por 

perda ou dano de objetos pessoais; 

 É obrigatório o uso de capacete, devidamente apertado; 

 A hora marcada para provas/eventos deverá ser cumprida para evitar 

constrangimentos com outros compromissos do Karting Poiares; 

 Em virtude do tempo exigido para o briefing, solicita-se a apresentação do 

cliente no local com a antecedência de 10 minutos antes da hora marcada para a prática 

de karting, tendo em vista assegurar a realização em tempo da atividade; 

 Todos os participantes são obrigados a comparecer no briefing; 

 É proibido o uso de saias, vestidos, cachecóis, lenços ou roupa muito larga. 

É ainda proibido o uso de sandálias, chinelos, sapatos de salto alto ou pilotar com pés 

descalços; 

 Se tiver cabelos longos, estes deverão ser devidamente presos, dentro do 

capacete; 

 É expressamente proibido praticar karting alcoolizado; 

 Caso resultem danos no seu kart, no dos outros clientes, na pista ou nas 

instalações, o cliente responsabiliza-se pelo prejuízo ou pelos custos de reparação; 

 Os ingressos do kart poderão ser utilizados no próprio dia, á exceção dos 

vouchers que têm uma validade de 6 meses; 

 O cliente deve tomar cuidado com os menores que eventualmente o 

acompanhem ao recinto, prevenindo-os de eventuais acidentes devido à prática de atos 

inconvenientes, aconselhando-os a permanecerem na zona do Paddock, zona destinada 

efeitos de observação das atividades de karting; 

 É estritamente proibida a entrada dos clientes na pista  

 Nunca saia ou abandone o seu kart na pista. Em caso de acidente ou falha 

mecânica permaneça sentado com o braço levantado; 

 Não são permitidos animais na zona das boxes; 

 Ao sair da pista deverá ir em velocidade reduzida. 

 Siga à risca todas as indicações dadas pelo staff. 



Privados 

 Todos os pilotos e seus acompanhantes têm o dever de cumprir todas as 

regras de segurança, bem como as indicações dadas pelo staff Karting Poiares; 

 Antes de se instalar numa box deverá dirigir-se à bilheteira a fim de fazer 

o pagamento do aluguer de pista; 

 Deverá ter uma condução correta em pista, respeitando-se a si e aos 

outros, mantendo uma boa prática desportiva; 

 É expressamente proibido circular em sentido contrário; 

 Todos os pilotos deverão assinalar a sua saída de pista levantando o braço; 

 Nenhum piloto pode entrar em pista sem o capacete devidamente 

apertado; 

 É expressamente proibido obstruir o corredor em frente às boxes; 

 É expressamente proibido praticar karting alcoolizado; 

 Não são permitidos animais na zona das boxes; 

 Ao sair da pista deverá ir em velocidade reduzida. 


