REGULAMIN
"auto motor i sport Action Team - szkoła jazdy"
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Regulamin określa zasady i warunki wydarzenia "auto motor i sport Action Team - szkoła jazdy"
(Wydarzenie).
2. Organizatorem Wydarzenia jest: Motor-Presse Polska Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego
7, 53-238 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151026, o kapitale
zakładowym w wysokości 2 860 000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 899-00-26-326
(Organizator) ) i działająca na jego zlecenie spółka SJS S.A., z siedzibą :31-353 Kraków, ul Wł. Żeleńskiego 103,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000333645, NIP 945-19-31-797 Kapitał
zakładowy 400 000 zł (SJS).
3. Niniejszy regulamin nie sprzeciwia się ani nie narusza jakichkolwiek postanowień powszechnie
obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z
2014 r. poz. 827). Oprócz w/w zapisów, uczestniczy akcji zobowiązani są stosować się do regulacji zawartych w:
ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.) -- w zakresie
wskazanym w Regulaminie, ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230, z późn. zm.), ustawie dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska
(Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.). W razie ewentualnych niejasności, zapisy w/w aktów pranych stosuje się
jako reguły wykładni bądź w miejsce postanowień Regulaminu sprzecznych z w/w ustawami.
4. Udział w Wydarzeniu wymaga wcześniejszego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
5. Niniejszy Regulamin wiąże wszystkich Uczestników Wydarzenia.
6. Z uwagi na fakt, że szkolenie realizuje spółka SJS S.A ,a wydarzenie odbywać się będzie w obiekcie, na którym
obowiązuje miejscowy Regulamin poruszania się po torze i korzystania z niego, integralną częścią niniejszego
Regulaminu jako jego załącznik stanowi dokument Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniu z zakresu
doskonalenia techniki jazdy oraz samochodowych imprezach integracyjnych organizowanych przez SJS S.A.
wraz z załącznikiem nr 2 – oświadczeniem, które będą obowiązywały wszystkich uczestników szkolenia.
CELE i OPIS
§2
1. Celem Wydarzenia, jest:
a. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i ekonomiki jazdy użytkowników pojazdów motorowych w postaci
samochodów osobowych w zakresie doskonalenia jazdy samochodem z jazdy na śliskiej nawierzchni.
b. Popularyzacja i rozpowszechnianie optymalnych zasad korzystania przez użytkowników pojazdów wskazanych
w pkt a w warunkach tam wskazanych.
2. Wydarzenie zakłada organizację przez Organizatora szkolenia z doskonalenia techniki jazdy samochodem z
jazdy na śliskiej nawierzchni.
3. W Wydarzeniu mogą wziąć udział tylko i wyłącznie posiadające prawo jazdy kategorii B, pełnoletnie osoby
fizyczne lub osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych - za zgodą ich przedstawicieli lub opiekunów
ustawowych.
MIEJSCE I TERMIN
§3
1. Wydarzenie odbędzie się w terminie:
Tor Międzychód k/Poznania– 25 listopada 2017 r.
zgodnie z programem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
2. Miejscem, w którym odbędzie się Wydarzenie jest zamknięty tor położony:
Tor Międzychód k/Poznania– Międzychód 44, 63-140 Dolsk
3. Szczegółowe dane dotyczące Wydarzenia będą dostępne na stronie internetowej www.auto-motor-isport.pl/actionteam

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Wydarzenia, przy czym Uczestnik zostanie o
tym zawiadomiony przez na stronie internetowej www.auto-motor-i-sport.pl/actionteam oraz w formie mailowej.
W takim przypadku Uczestnik ma prawo zrealizowania szkolenia na nowo zaproponowanych przez Organizatora
warunkach. W przypadku braku akceptacji dla nowo zaproponowanych warunków, Uczestnik ma prawo
odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od poinformowana go przez Organizatora o zmianach. Dokonanie zmian
w powyższym zakresie, w razie zaakceptowania przez Uczestnika nowo zaproponowanych warunków nie
skutkuje powstaniem po stronie Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani roszczeń
Uczestnika w stosunku do Organizatora. W razie odstąpienia przez Uczestnika od umowy z powodów podanych
powyżej Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą przez Uczestnika kwotę, w terminie 7 dni od otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu przez Uczestnika od umowy.
UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
§4
1. Spośród osób spełniających wymagania wskazane w § 2 ust. 3, 30 (trzydziestu) wyłonionych zgodnie z ust. 2
poniżej, spośród zgłoszonych do udziału w Wydarzeniu dla danej edycji ( odbywającej się w konkretnym terminie
wskazanym w § 3 ust. 1) zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, staje się Uczestnikami danej edycji
(terminu) Wydarzenia. (dalej: Uczestnicy)
2. Wydarzenie ma charakter zamknięty. Prawo uczestnictwa w każdej edycji Wydarzenia ma wyłącznie 30
(trzydziestu) Uczestników, tj, osób , które jako pierwsze spełnią warunki o których mowa w niniejszym
regulaminie i dokonają zgłoszenia do udziału w Wydarzeniu, na zasadach wskazanych w ust. 3 i 4 . W razie braku
miejsc na daną edycję Wydarzenia system automatycznie generuje dla kolejnych zainteresowanych ta edycją
informację o braku dostępności miejsc w ramach danej edycji.
3. Zgłoszenia na Wydarzenia przyjmowane są od dnia 15.09.2017 od godz. 17:00 w formie elektronicznej poprzez
formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej www.auto-motor-i-sport.pl/actionteam Uczestnik
w formularzu składa zgłoszenie wybierając termin, w jakim będzie uczestniczył w Wydarzeniu, spośród
przyszłych (w stosunku do daty zgłoszenia) terminów wskazanych w § 3 ust. 1.
4. Za zgłoszenie uważa się wykonanie następujących czynności:
a. Wypełnienie formularza zgłoszenia znajdującego się na w/w stronie internetowej, w tym, zgłoszenie udziału w
Wydarzeniu w konkretnym terminie spośród wskazanych w § 3 ust. 1, z obowiązkiem zapłaty opłaty, o której
mowa w ust. 6, złożenie oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, o
którym mowa w ust. 7 pkt b.
b. Dokonania opłaty za udział w Wydarzeniu za pomocą systemu płatności Dotpay.
5. Za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę e-mailowego automatycznego potwierdzenia otrzymania zgłoszenia
przez Organizatora i zaksięgowania na rachunku Organizatora, przez bank prowadzący rachunek, opłaty startowej,
o której mowa w ust. 3 pkt b. w pełnej wysokości.
6. Wysokość opłaty pokrywa koszty udziału Uczestnika w Wydarzeniu, w tym zapewnienia szkolenia, materiałów
treningowych, organizacji szkolenia (z wyłączeniem dostarczenia pojazdu i materiałów eksploatacyjnych
związanych z jego używaniem w tym paliwa) i wynosi:
Tor Międzychód k/Poznania– 25 listopada 2017 r. – 550,00 zł brutto
7. Warunkiem udziału Uczestnika w Wydarzeniu jest:
a. Dokonanie zgłoszenia, poprzez dokonanie czynności wskazanych w ust. 3 pkt a. i b. powyżej,
b. Złożenie oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu obejmującego:
1) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu z załącznikami,
2) Akceptację udziału w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka
wynikające z charakteru Wydarzenia, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w Wydarzeniu,
3) Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu
zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej, w tym w oświadczeniu Uczestnika a także zgody na przesyłanie przez
Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestników, informacji dotyczących promocji i marketingu produktów
i usług Organizatora. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z
Organizatorem przy organizacji Wydarzenia w celu wykonania przez Organizatora i te podmioty zobowiązań
wynikających z Regulaminu Wydarzenia. Na podstawie odrębnej zgody dane osobowe Uczestnika mogą być
przekazywane innym podmiotom także w innych celach.

4) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku
Uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na
wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 50
ustawy z 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:
i. utrwalanie jakąkolwiek techniką w tym poligraficzną, czy cyfrową, na jakimkolwiek nośniku, a w szczególności:
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego DVD, VCD, CD-ROM;
ii. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach
audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, VCD, CD-ROM, techniką zapisu komputerowego
na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
iii. publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlania, odtworzenia włącznie z miejscami dostępnymi za opłatą
wstępu, oraz streamingu na żywo;
iv. prawa obrotu w kraju i za granicą niezależnie od formy utrwalenia i kanału sprzedaży, w tym przy użyciu
Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i
bezprzewodowe;
v. użyczenia, najmu lub wymiany nośników, na których dzieło utrwalono;
vi. wystawiania samych, wyświetlania, nadawania w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą
wizji i/lub fonii przewodowej, bezprzewodowej jakąkolwiek techniką – niezależnie od systemu, standardu i
formatu przez stację naziemną, nadawanie kablowe, za pośrednictwem satelity, reemisji integralnej i równoczesnej
przez inną organizację telewizyjną; retransmisji i publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
vii. sporządzenia wersji obcojęzycznych;
viii. wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości
nakładów;
ix. wykorzystania w całości lub dowolnie wybranych fragmentów w serwisach interaktywnych, udostępnianych
za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych
i bezprzewodowych, wykorzystania w utworach multimedialnych;
x. wykorzystywania do celów promocyjnych i reklamy;
xi. wprowadzania zmian, skrótów;
- w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, przy czym Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia
sublicencji (dalszej licencji) na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie
szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.
8. O zakwalifikowaniu Zgłoszenia do uczestnictwa w Wydarzeniu i uzyskaniu przez Zgłaszającego statusu
Uczestnika Wydarzenia Organizator poinformuje Uczestników drogą e-mailową. Z chwilą nadania w/w e-maila z
systemu Organizatora w taki sposób, by możliwe było odebranie go przy użyciu urządzeń końcowych Uczestnika,
dochodzi do zawarcia pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem umowy o udział w Wydarzeniu, na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.
ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z TORU (KAŻDEGO, NA KTÓRYM REALIZOWANE JEST
WYDARZENIE) W TRAKCIE WYDARZENIA
§5
1. Każda osoba korzystająca w ramach Wydarzenia z toru i obiektów, na których położony jest tor, na którym
realizowane jest szkolenie, w szczególności Uczestnicy lub osoba przebywająca na terenie zobowiązana jest do
bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego
prawa, poleceń trenerów, służb porządkowych, obsługi toru oraz przedstawicieli Organizatora.
2. Osoby korzystające z toru, lub przebywające na jego terenie, zobowiązane są w szczególności do:
1) przestrzegania i zapewnienia warunków bezpieczeństwa własnego i osób trzecich poprzez zachowanie
przepisów ruchu drogowego, zasad ostrożności, ograniczonego zaufania do innych osób korzystających z terenu
oraz zapewnienia należytego stanu technicznego sprzętu i pojazdów wykorzystywanych na torze, w tym
posiadania ważnych badań technicznych sprzętu i pojazdów oraz polisy ubezpieczenia OC pojazdu.
2) zaopatrzenia siebie oraz osób trzecich, za które ponoszą odpowiedzialność w odpowiednią odzież, obuwie,
sprzęt ochrony osobistej i środki techniczne, zgodnie z przepisami prawa i wymogami wynikającymi z charakteru
prowadzonej na torze działalności;
3) przestrzegania i stosowania znaków i sygnałów ostrzegawczych (wizualnych i dźwiękowych) określonych w
obowiązujących dla danej Imprezy lub usługi regulaminach oraz przepisach prawa drogowego, pożarowego itp.

4) poruszania się wyłącznie po wskazanych przez obsługę toru drogach (asfaltowych, betonowych, szutrowych)
będących elementami konfiguracji toru, tak aby nie narażać na niebezpieczeństwo lub uszkodzenie, osób, terenów
zielonych oraz infrastruktury toru;
5) poruszania się ustalonymi lub wytyczonymi trasami, odpowiednio do celu wykorzystania toru i wskazań obsługi
toru;
6) zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia lub przejazdu przez teren wykorzystywany przez
innych użytkowników toru, z obowiązkiem przestrzegania bezwzględnego zakazu wchodzenia poza bariery
ochronne w pobliżu nitki toru;
7) parkowania pojazdów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych;
8) korzystania z toru z uwzględnieniem obowiązku dbałości o ochronę środowiska naturalnego i minimalizację
emisji hałasu do otoczenia (maksymalny dopuszczalny poziom hałasu na torze wyznacza się na poziomie 70 DB)
9) natychmiastowego wstrzymania jazd lub innych działań i bezzwłocznego powiadomienia obsługi toru lub
podmiotu korzystającego z toru w danym momencie, bądź osób przez nich upoważnionych, w przypadku
powstania jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi lub mienia, określając w miarę możliwości
skalę i rodzaj zagrożeń, miejsce i czas ich wystąpienia oraz przyczyny;
10) informowania obsługi toru lub podmiotu korzystającego z toru w danym momencie oraz osób przez nich
upoważnionych, o przypadkach powstawania odpadów lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego podczas
działalności prowadzonej na torze;
11) poinformowania obsługi toru i korzystających z toru w danym momencie, bądź osób przez nich
upoważnionych, o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, awariach lub uszkodzeniach w kierowanym
pojeździe oraz w infrastrukturze toru oraz innych okolicznościach związanych z korzystaniem z nich, a mogących
powodować zagrożenia wskazane w punkcie 9).
12) ścisłego przestrzegania godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu korzystania z toru;
13) po zakończeniu korzystania z toru, zabrania swojego sprzętu i pozostawienia terenu toru w stanie, w jakim
został on przyjęty do korzystania, tj. uprzątnięcia odpadów, usunięcia szutru z nawierzchni betonowych i
asfaltowych, usunięcia skutków wycieków płynów technicznych itp., przy czym sposób ich usunięcia powinien
być każdorazowo uzgodniony z obsługą toru. Organizator zastrzega sobie prawo zlecenia według własnego
uznania usunięcia uszkodzeń, lub zanieczyszczeń ingerujących w strukturę toru lub jego Infrastruktury, własnym
staraniem, ale na koszt Uczestnika, przez wyspecjalizowaną jednostkę wg ustalonych technologii, co może mieć
miejsce w szczególności w przypadku, gdy niewłaściwe co do technologii lub sposobu wykonania usunięcie
uszkodzeń, lub zanieczyszczeń może narazić na szkody tor, jego infrastrukturę, lub osoby przebywające na ich
terenie
3. Osoby niepełnoletnie do lat 13 mogą znajdować się na terenie wydarzenia i toru wyłącznie w charakterze
widzów, pod opieką dorosłego opiekuna. Osoby i Uczestnicy Wydarzenia niepełnoletni, lecz w wieku powyżej lat
13, mogą pozostawać na terenie Wydarzenia i toru jedynie za zgodą ich przedstawicieli i opiekunów ustawowych,
w wyznaczonych miejscach.
4. Na terenie Wydarzenia i toru, z wyłączeniem nitki toru, obowiązują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Przepisy stosuje się na terenie bezpośrednio przylegającym do toru oraz w zakresie wjazdu i opuszczania terenu
toru.
5. Na terenie Wydarzenia i toru obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
6. Osoby nietrzeźwe nie mają prawa użytkować infrastruktury toru. Na terenie Wydarzenia i toru obowiązuje
całkowity zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających.
7. Służba porządkowa toru jest uprawniona (także przy użyciu środków technicznych) do kontroli osób podczas
wejścia oraz w każdym czasie trwania zawodów lub imprezy, celem stwierdzenia czy nie stanowią one zagrożenia
bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu lub środków odurzających albo wskutek posiadania broni lub
przedmiotów niebezpiecznych.
8. Osoba(y) w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, stwarzające możliwość zagrożenia dla
innych osób lub toru będą usunięte z obiektu przez służby porządkowe lub inne osoby upoważnione przez
Organizatora.

9. W uzasadnionych przypadkach, służby porządkowe mają prawo do zaostrzenia kontroli zwłaszcza w zakresie
wnoszenia /posiadania/ niedozwolonych przedmiotów.
10. Osoba przebywająca na torze oraz osoba korzystająca z toru, która nie będzie przestrzegała postanowień
niniejszego Regulaminu zostanie natychmiast usunięta z Wydarzenia i terenu toru bez prawa do dochodzenia
roszczeń z tego tytułu, w szczególności Organizator nie będzie zobowiązany do zwrotu uiszczonej opłaty za
uczestnictwo w Wydarzeniu. Nadto osoba usunięta z toru w okolicznościach wskazanych powyżej, ponosić będzie
na zasadzie winy umyślnej pełną odpowiedzialność za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez
siebie podczas treningu i użytkowania toru.
ZASADY SZCZEGÓŁOWE UCZESTNICTWA W WYDARZENIU
§6
1. Osoby Uczestniczące w Wydarzeniu i korzystające z toru w ramach Wydarzenia zobowiązują się do:
a) Realizacji szkolenia odbywającego się w ramach Wydarzenia i korzystania z Toru wyłącznie zgodnie z
harmonogramem szkolenia, ściśle według wskazówek osób prowadzących wydarzenie z ramienia Organizatora.
b) Wypełnienia i podpisania stosownego oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i stosowania Regulaminu i
warunków korzystania z toru,
c) Wniesienia opłaty za udział w Wydarzeniu,
d) Dopuszczenia do jazdy osób i pojazdów, które spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie,
e) Zapewnienia warunków bezpieczeństwa, p.poż. i opieki medycznej.
2. Przedstawiciele Organizatora, trenerzy oraz pracownicy toru mają prawo do:
a) podziału Uczestników na ustalone przez siebie co do liczby i składu grupy, zarówno w części teoretycznej
szkolenia, jak i w czasie korzystania z toru,
b) wstrzymania korzystania z toru ze względów bezpieczeństwa.
3. O maksymalnej ilości Uczestników przebywających jednocześnie na torze decyduje osoba prowadząca lub
nadzorująca Wydarzenie – trener, lub wskazana przez Organizatora osoba funkcyjna – pracownik toru. Pozostali
muszą znajdować się poza obrębem toru (za bramą) lub w części serwisowej, w zależności od szczegółowego
ustalenia.
4. Osoba niepełnoletnia może korzystać z jazd szkoleniowych w ramach Wydarzenia wyłącznie w czasie
obecności opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej pisemnie przez tego opiekuna i za jego zgodą.
5. Wydarzenie realizowane jest przy udziale i pod nadzorem wskazanego Uczestnikowi trenera przy użyciu
samochodu zapewnianego we własnym zakresie przez Uczestnika (dotyczy to także paliwa i innych materiałów
eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem pojazdu. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć na teren
Wydarzenia pojazd w dobrym stanie technicznym, z aktualnym badaniem technicznym, posiadający aktualną
polisę OC - brak spełnienia tych wymogów uniemożliwia uczestnictwo w Wydarzeniu przy użyciu danego
pojazdu, bez prawa żądania przez Uczestnika opłaty za udział w Wydarzeniu.
WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIU PRZEZ WIDZÓW
§7
1. Osoby przebywające na terenie toru w charakterze widzów oraz osoby towarzyszące korzystającym z obiektu
zobowiązane są do przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu.
2. Osoba wchodząca na tor jest obowiązana bez wezwania okazać służbie porządkowej dowód wstępu. Służba
porządkowa ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości, którym w odniesieniu do uczestników Wydarzenia
jest dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna)
3. Osoby przebywające na torze zobowiązane są zachować dowód wstępu. Służby porządkowe mają prawo
kontroli dowodów wstępu w każdym czasie trwania zawodów lub imprezy. Służby porządkowe mają prawo
wydalenia z terenu Wydarzenia i toru osoby, która nie okaże dowodu wstępu.

4. Osoba nietrzeźwa, stwarzająca ryzyko spowodowania niebezpieczeństwa oraz osoba, która odmówiła poddania
się kontroli nie ma prawa wejścia ani przebywania na torze i zostanie z obiektu wydalona, bez prawa żądania
zwrotu jakichkolwiek należności, w szczególności kosztów opłaty za udział w Wydarzeniu lub biletu.
5. Widzowie oraz osoby towarzyszące korzystającym z obiektu zobowiązani są w szczególności do:
a) Przebywania w czasie pobytu na obiekcie wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
b) Przestrzegania bezwzględnie zakazu wchodzenia na płaszczyznę toru – przekraczania ogrodzenia toru.
c) Zachowania szczególnej ostrożności w czasie poruszania się po całym terenie toru.
d) Stosowania się do poleceń lub nakazów osób funkcyjnych – pracowników toru, służb porządkowych, zarządzeń
Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz spikera zawodów.
6. Widzom i osobom towarzyszącym korzystającym z toru zabrania się:
a) Przebywania w miejscach innych niż do tego przeznaczone.
b) Wnoszenia i posiadania na terenie toru: napojów alkoholowych, broni wszelkiego rodzaju przedmiotów, które
mogą być użyte jako broń lub pociski, ogni sztucznych, rac, świec dymnych i innych środków pirotechnicznych,
butelek szklanych i plastikowych, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, „kominiarek"
mogących, służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez organy Policji i służby
porządkowe, urządzeń do wytwarzania hałasu (fali dźwiękowej) o natężeniu powyżej 70 Db, drzewców do flag i
transparentów,
c) rzucania jakichkolwiek przedmiotów na teren toru, rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących,
rac,
d) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, obrażania jakichkolwiek osób,
e) wchodzenia na obszary, które nie są dostępne dla widzów np. tor, depo, park maszyn zamknięty, pomieszczenia
toru wewnętrzne, pomieszczenia służbowe, wchodzenie lub przechodzenie przez budowle i urządzenia
nieprzeznaczone dla powszechnego użytku: płoty, mury, ogrodzenia toru, urządzenia oświetleniowe - maszty,
drzewa, pisania na budowlach, urządzeniach, ich malowania
i oklejania, sprzedawania towarów, biletów, gazetek i druków,
f) zaśmiecania obiektu w inny sposób
g) wywieszania na ogrodzeniach toru i trybun: flag i transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych
h) przekazu albo rejestracji obrazu lub dźwięku bez pisemnej zgody Organizatora.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w czasie przebywania na terenie obiektu straty w mieniu
i zdrowiu.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§8
1. Osoby korzystające z Infrastruktury toru w tym uczestnicy Wydarzenia, znają, rozumieją i godzą się na ryzyko
podejmowane w ramach prowadzonej przez siebie aktywności dotyczącej dyscyplin sportowych uprawianych na
terenie toru.
2. Udział w Wydarzeniu odbywa się na własne ryzyko osoby korzystającej, z wyłączeniem jakiejkolwiek
odpowiedzialności Organizatora (przy czym przez Organizatora w znaczeniu tego § rozumie się także właściciela
Toru i realizującą szkolenie SJS).
3. Organizator odpowiada wyłącznie za szkody powstałe w majątku Uczestników, widzów i przedstawicieli
mediów, z jego wyłącznej winy. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków
powstałych w wyniku nie stosowania się przez Uczestników Wydarzenia i osoby przebywające na obiekcie i osoby
korzystające z obiektu do niniejszego Regulaminu oraz poleceń, nakazów, wskazówek i instruktażu osób
funkcyjnych i pracowników toru, służb porządkowych oraz przedstawicieli Organizatora.

4. Wstęp na tor następuje pod warunkiem zwolnienia Organizatora, właściciela Toru i realizującej szkolenie SJS,
z odpowiedzialności z tytułu zdarzeń, które nie wynikają z udowodnionej i wyłącznej winy umyślnej tych
podmiotów. Wzór oświadczenia w tym przedmiocie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
5. Osoby korzystające z toru ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń spowodowanych ruchem
pojazdów, których używają lub które wprowadzają na teren toru i zobowiązują się przejąć i zaspokoić wszelkie
roszczenia osób trzecich wynikłe z tego tytułu.
6. Osoba korzystająca z toru, w tym Uczestnik Wydarzenia ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność finansową
z tytułu zawinionych przez siebie zniszczeń mienia znajdującego się na torze oraz naruszenia stanu infrastruktury
toru, w szczególności będącego skutkiem poruszania się pojazdów poza wyznaczonymi drogami i trasami.
7. Każda osoba znajdująca się na terenie toru ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zawinione przez siebie
szkody wyrządzone Organizatorowi, właścicielowi toru, SJS lub podmiotom trzecim.
8. W przypadkach drastycznego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności, w przypadku,
gdy naruszenie to stanowi jednocześnie naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Organizator
zastrzega sobie prawo powiadomienia służb porządkowych, Straży Miejskiej, Policji, a w ostateczności, w celu
ochrony dóbr osobistych Organizatora lub egzekwowania należności za poniesione straty, wystąpienia na drogę
sądową wobec uczestnika/ sprawcy zdarzenia.
DANE OSOBOWE, WIZERUNKI
§9
1. Każdy Uczestnik Wydarzenia przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Wydarzenie, będzie utrwalane
metodą fotograficzną oraz audio/video, a uczestnicząc w Wydarzeniu Uczestnik w ramach utrwalania jego
przebiegu, zezwala także na utrwalanie w dowolnej formie i dowolną techniką jego wizerunku utrwalonego w
ramach uczestnictwa w Wydarzeniu i wykorzystanie utworów i nośników, na których wizerunek utrwalono w
dowolnych celach dokumentacyjnych, promocyjnych archiwizacyjnych Wydarzenia i jego Organizatorów (przez
co rozumie się Organizatora i SJS). Powyższa zgoda ta dotyczy zarówno utrwalania przebiegu Wydarzenia w
związku z zapewnieniem jego bezpieczeństwa, jak i utrwalania przez Organizatora Wydarzenia lub podmioty z
nim współpracujące w celach nie związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa Wydarzenia (w
szczególności w celu transmisji telewizyjnej, internetowej, retransmisji itp.). Organizator może korzystać z takiego
utrwalenia lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek uczestnika Wydarzenia lub innej osoby
przebywającej na terenie Wydarzenia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty
wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o
prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz
rozpowszechnianie w każdej formie (licencja niewyłączna)z uprawnieniem do udzielania sublicencji oraz do
wykonywania i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych do efektów w/w utrwalenia.
2. Dane osobowe Uczestników wydarzenia, w szczególności dane zawarte w oświadczeniach, o których mowa w
§ 8ust. 4 Regulaminu, będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z realizacją Wydarzenia,
zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z
Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. poz.
1309).
4. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w ust. 2 obejmuje dane dotyczące: imienia, nazwiska,
adresu zamieszkania daty roku urodzenia, a w przypadku gdy oświadczenie składane jest przez przedstawiciela,
lub opiekuna prawnego użytkownika w/w dane zarówno przedstawiciela /opiekuna, jak i podopiecznego.
5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich
poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania.
6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do
udział w Wydarzeniu.
7. Uczestnik może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przesyłania informacji
o przyszłych imprezach sportowych.

8. Uczestnik może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez
Organizatora jego partnerów w celach marketingowych oraz informacji na temat kolejnych edycji Wydarzenia i
innych wydarzeń organizowanych przez w/w podmioty.
9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Wydarzenia jest Organizator.
REZYGNACJA, REKLAMACJE
§ 10
1. W związku z tym, że umowa zawarta pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem ma charakter umowy o
świadczenie usług wymienionych w punkcie 12) art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U. z 2014 r. poz. 827), świadczonych w konkretnym terminie, Uczestnikom nie przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w art. 27 tej ustawy.
2. Uczestnik ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadku wskazanym w § 3 ust. 4. Na miejsce Uczestnika,
który zrezygnował w tym trybie z udziału w Wydarzeniu Organizator ma prawo przyjąć inna osobę spośród tych,
które dokonały prawidłowego Zgłoszenia udziału w Wydarzeniu.
3. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia Wydarzenia, na
adres korespondencyjny Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.
4. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z ust. 1 w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia
Organizatorowi.
5. Ponadto Organizator informuje, że Uczestnik ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności poprzez zastosowanie przepisów alternatywnych metod
rozstrzygania sporów (ADR) – z wykorzystaniem niezależnych instytucji pozasądowych – w szczególności
rzeczników praw konsumenta, arbitrów, mediatorów. Więcej informacji na stronie UOKiK:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
1. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 15.09.2017
2. W sprawach w Regulaminie nieuregulowanych stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa w
zakresie zasad ogólnych bezpieczeństwa, ruchu drogowego, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, innych odrębnych ustaw i przepisów szczególnych.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że
zmiany te nie mają skutku w odniesieniu do praw Uczestników nabytych przez nich przed dniem wejścia w życie
zmiany Regulaminu.
Załącznik:
1. Załącznik nr 1. - Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniu z zakresu doskonalenia techniki jazdy oraz
samochodowych imprezach integracyjnych organizowanych przez SJS S.A.
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Uczestnika – wzór
3. Załącznik nr 3 Program Wydarzenia.

Załącznik nr 1
Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniu z zakresu doskonalenia techniki jazdy oraz samochodowych
imprezach integracyjnych organizowanych przez SJS S.A.
SJS S.A. 31-353 Kraków, ul Wł. Żeleńskiego 103 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział
Gospodarczy KRS nr 0000333645, NIP 945-19-31-797 Kapitał zakładowy 400 000 zł
Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach z zakresu doskonalenia techniki jazdy oraz samochodowych
imprezach integracyjnych organizowanych przez SJS S.A.
Określenia użyte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa oznaczają:
OWU - należy przez to rozumieć niniejsze „Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach z zakresu doskonalenia
techniki jazdy oraz samochodowych imprezach integracyjnych” określający zasady uczestnictwa w szkoleniach
z zakresu doskonalenia techniki jazdy oraz samochodowych imprezach integracyjnych organizowanych przez
SJS S.A.,
Impreza - należy przez to rozumieć szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy lub samochodową imprezę
integracyjną organizowane przez SJS S.A.,
SJS S.A. – Organizator, z siedzibą w Krakowie 31-353, przy ul. Wł. Żeleńskiego 103, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000333645, która działając w imieniu własnym i na własny rachunek
podejmuje się realizacji Imprezy na rzecz KLIENTA,
Uczestnik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną biorącą czynny udział w Imprezie,
Obiekt – należy przez to rozumieć Tor „Międzychód” lub inny ośrodek wynajęty przez SJS S.A., na którym
odbywa się impreza,
Instruktor SJS – osoba lub osoby prowadzące i nadzorujące realizację Imprezy, w szczególności ubrane w
odzież firmową SJS S.A jak również osoby nie dysponujące taką odzieżą, występujące w imieniu SJS S.A.,
Program – należy przez to rozumieć program szkolenia I, II lub III stopnia lub program imprezy integracyjnej
oraz każdy inny program stworzony przez SJS, który jest własnością SJS S.A.,
Ćwiczenie – należy przez to rozumieć ćwiczenie z techniki jazdy odbywające się podczas szkolenia na
specjalnie wyznaczonym module szkoleniowym z wyłączeniem drogi dojazdowej do tego modułu. Ćwiczenie
wykonuje uczestnik w obecności instruktora oraz na jego wyraźne polecenie,
Próba sprawnościowa – należy przez to rozumieć wyznaczony odcinek drogi na Obiekcie, na którym
dokonywany jest przejazd wraz z trasą dojazdową do niego. Próbę sprawnościową wykonuje uczestnik w
obecności instruktora oraz na jego wyraźne polecenie,
Biuro SJS S.A. – biuro w Krakowie, przy ul. Wł. Żeleńskiego 103, telefon 12 417 39 53.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. OWU dotyczą uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SJS S.A.
2. SJS S.A. przyjmuje, że każdy Uczestnik upewnił się, iż jego stan zdrowia i ogólna kondycja psychofizyczna
pozwala na udział w Imprezie. Jeżeli okaże się, inaczej wówczas Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia
w stosunku do SJS S.A. SJS S.A.
II. REALIZACJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. SJS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Imprezy, jeżeli zostało
ono spowodowane:
a) działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, a w szczególności spóźnieniem na Imprezę,
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w
umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
c) niesprawnością lub niewydolnością techniczną samochodu używanego przez Uczestnika, a nie użyczonego
przez SJS S.A.
d) siłą wyższą.
2. Przedstawiciele SJS S.A. oraz osoby przez niego zaproszone mają prawo wstępu na teren obiektu podczas
trwania Imprezy.
3. Uczestnik może korzystać z obiektu i atrakcji jedynie w godzinach oraz zakresie ustalonym w Programie i pod
opieką pracowników SJS S.A.
4. Podczas trwania imprezy, zabrania się przebywania na obiekcie osób do lat 16 bez opieki dorosłych.
III. BEZPIECZEŃSTWO
1. Przed rozpoczęciem Imprezy, jej Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami
bezpieczeństwa w zakresie korzystania i poruszania się po obiekcie oraz użytkowania sprzętu zapewnionego
przez SJS S.A. jak również muszą podpisać Oświadczenie wymagane przez SJS S.A.- Załącznik nr 1
2. Uczestnik, który w trakcie imprezy korzysta ze sprzętu nie zapewnionego przez SJS S.A. obowiązany jest
dostarczyć sprzęt w pełni sprawny technicznie i przystosowany do warunków imprezy.

3. Instruktor SJS ma prawo odmówić wejścia lub usunąć z obiektu każdą osobę, która nie stosuje się do zasad
bezpieczeństwa, przeszkadza, jest agresywna lub pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
zagraża sobie lub osobą trzecim, nie stosuje się do OWU oraz nie reaguje na uwagi pracowników SJS S.A. W
takim przypadku SJS S.A nie zwraca opłaty za Imprezę. Za wszystkie dodatkowe koszty jest odpowiedzialny
uczestnik.
4. SJS S.A. może przerwać Imprezę jeśli nastąpi naruszenie OWU lub sytuacja zagraża bezpieczeństwu
uczestników, Instruktorów SJS lub użytego sprzętu.
5. Przed przystąpieniem do zajęć praktycznych z doskonalenia techniki jazdy, zaleca się wypakowanie bagażu,
gaśnic oraz zdemontowanie anten CB Radia.
6. W trakcie Imprezy, Uczestnicy poruszają się po torze z włączonymi światłami mijania oraz w zapiętych
pasach bezpieczeństwa.
7. Uczestnikom Imprezy nie wolno trenować i ćwiczyć poza modułem szkoleniowym prowadzonym aktualnie
przez instruktora.
8. Na terenie obiektu obowiązują przepisy Ruchu Drogowego. Prędkość poruszania się na drogach dojazdowych
do ćwiczeń nie może przekraczać 40km/h, a w strefie PIT-STOP – 20km/h. Uczestnik zobowiązany jest do
wykonywania ćwiczeń szkoleniowych z prędkościami nie większymi niż podane przez Instruktora SJS
prowadzącego ćwiczenie.
9. W trakcie Prób Sprawnościowych Uczestnik zawsze zobowiązany jest do prowadzenia pojazdu z prędkością
zapewniającą pełną nad nim kontrolę. Prędkość ta musi być odpowiednio dopasowana do rodzaju drogi,
widzialności oraz warunków pogodowych w czasie jazdy, tak jak i musi być w zakresie personalnych
umiejętności kierowcy. W przypadku zaistnienia zdarzenia wynikającego z łamania niniejszego przepisu SJS
S.A. ma prawo wystąpić do Klienta o zwrot uzasadnionych kosztów.
10. W czasie trwania Imprezy samochody użyczone przez SJS są objęte pełnym ubezpieczeniem od
odpowiedzialności cywilnej na torze oraz w przypadku podróży, na trasach określonych przez instruktora.
Jakiekolwiek uszkodzenie samochodu musi być natychmiast zgłoszone instruktorowi. Od chwili przyjęcia
pojazdu do chwili zwrotu uczestnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność w stosunku do SJS S.A. za
zniszczenie pojazdu lub jego uszkodzenie w wyniku rażącego niedbalstwa lub umyślnego wykroczenia. W
przypadku szkody spowodowanej z winy uczestnika będzie on obciążony kwotą 2000zł z tytułu udziału
własnego. W przypadku zawinienia uczestnika, SJS S.A zastrzega sobie prawo do dochodzenia wobec
uczestnika kwoty za szkody nie pokryte przez ubezpieczyciela.
11. SJS S.A. zastrzega sobie prawo zmiany godzin rozpoczęcia lub zakończenia imprezy w szczególności dla
zapewnienia należytego bezpieczeństwa na terenie obiektu. O zmianach godzin imprezy SJS S.A. powiadomi
Uczestnika co najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem Imprezy.
IV. REKLAMA, MARKETING
1. Uczestnik nie może umieszczać na obiekcie, ani samochodach należących do SJS S.A. materiałów
promocyjnych i reklamowych
2. Filmowanie, robienie zdjęć i ich wykorzystanie, każdorazowo wymaga zgody SJS S.A. Na prośbę SJS S.A.
materiał foto i video musi zostać przekazany SJS S.A. z uwzględnieniem zapisów Prawa Autorskiego.
V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI.
1. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. (Dz. U. 133/1997 poz. 833 z
późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych jest SJS S.A.
2. Uczestnikowi zawsze przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Jednakże
odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi wyłącznie Uczestnik.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. SJS S.A. zastrzega sobie możliwość pojawienia się drobnych różnic pomiędzy opisem Imprezy, a jego
faktyczną realizacją, w szczególności odnośnie godzin realizacji, miejsc poszczególnych prób i ćwiczeń oraz
typów i kolorów samochodów itp.
Kraków, Czerwiec 2016r

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisana/y, ……………………………………………………………………………. zamieszkała/y
………………………………………………………………………………………………………..
ur.
…………………………., niniejszym oświadczam, że:
1. Posiadam prawo jazdy kategorii B. Posiadam  pełną zdolność do czynności prawnych ograniczoną
zdolność do czynności prawnych i zgodę mojego przedstawiciela/opiekuna ustawowego na udział w
Wydarzeniu.
2. Zapoznałem(am) się z postanowieniami Regulaminu Wydarzenia "auto motor i sport Action Team szkoła jazdy" i w pełni je akceptuję i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
3. Do uczestnictwa w wydarzeniu "auto motor i sport Action Team - szkoła jazdy" przystępuję wyłącznie
na podstawie własnej decyzji i na własną odpowiedzialność, mając pełną świadomość ryzyka,
wynikającego ze specyfiki Wydarzenia i korzystania z toru, w szczególności mam świadomość, że:
- teren obiektu nie stanowi drogi publicznej, strefy zamieszkania ani strefy ruchu w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym i przepisy tej ustawy nie mają zastosowania
na terenie Toru;
- część pojazdów dopuszczonych do ruchu na Torze, w szczególności motocykli torowych, samochodów
rajdowych, gokartów itp. nie jest zarejestrowana, nie posiada homologacji, nie podlega obowiązkowi
przeprowadzana okresowych badań technicznych, a ich posiadacze nie posiadają polisy ubezpieczenia
komunikacyjnego od odpowiedzialności cywilnej;
- część osób korzystających z toru nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów po drogach
publicznych (praw jazdy), a ich praktyczne umiejętności jazdy po torze nie są w żaden sposób
sprawdzane;
- Organizator, ani właściciel Toru nie dysponuje polisą ubezpieczeniową umożliwiającą pokrycie szkód
poniesionych przez osoby uczestniczące w Wydarzeniu i korzystające z Toru oraz szkód wyrządzonych
przez te osoby Organizatorowi i Właścicielowi toru, SJS, lub osobom trzecim;
- uprawianie sportów motorowych, w tym także uczestnictwo w jazdach na terenie Toru stwarza ryzyko
utraty życia lub zdrowia, nawet w przypadku respektowania wszystkich zasad bezpieczeństwa i
uczestniczę w takich jazdach w charakterze kierowcy lub pasażera uwzględniając to ryzyko, które
podejmuję na własną odpowiedzialność.
4. W związku z powyższym oświadczam, że nie będę występować do Organizatora, Właściciela toru, SJS,
sponsorów, afiliowanych jednostek, jak również pracowników, członków zarządu, Zleceniobiorców,
przedstawicieli bądź agentów któregokolwiek z wyżej wymienionych podmiotów z jakimikolwiek
roszczeniami (żądaniami) w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu i korzystaniem przeze mnie z Toru
i zrzekam się prawa dochodzenia tych roszczeń. Niniejsze zrzeczenie ma charakter nieodwołalny i
dotyczy w szczególności roszczeń o naprawienie wszelkich szkód majątkowych i niemajątkowych
będących następstwem wypadku w toku Wydarzenia, w tym na Torze, w tym także roszczeń
przysługujących osobom trzecim na wypadek mojej choroby albo śmierci.
5. W razie powstania w związku z moim udziałem w Wydarzeniu i korzystaniem z toru (niezależnie od
formy korzystania) ewentualnych szkód majątkowych i (lub) osobowych, w tym roszczeń osób trzecich,
oświadczam, że pokryję je wyłącznie we własnym zakresie i zrzekam się wszelkich ewentualnych
roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora, Właściciela toru i spółki SJS SA z siedzibą w Krakowie, nie
wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania szkolenia.
6. Oświadczam, że w chwili złożenia niniejszego oświadczenia, nie są mi znane jakiekolwiek
przeciwwskazania zdrowotne do mojego uczestnictwa w Wydarzeniu "auto motor i sport Action Team szkoła jazdy".
7. W związku z moim korzystaniem z Wydarzenia i toru, obowiązuję się do uwzględnienia stanu
technicznego i właściwości toru, a także w razie korzystania z pojazdu własnego, zapewnienia pojazdu,
którego stan techniczny pozwoli na bezpieczne korzystanie z toru (pojazd posiada aktualne badania
techniczne polisę OC komunikacyjnego etc.), a nadto do zachowania ostrożności i przestrzegania na
terenie toru zasad przepisów ruchu drogowego.
8. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych zawartych
w niniejszym oświadczeniu na potrzeby wykonania przez Organizatora zobowiązań wynikających z
realizacji Wydarzenia, w tym w celu prowadzenia dokumentacji, relacji i promocji jego dotyczącej
(włącznie z podaniem do wiadomości publicznej, w tym w publikacjach prasowych dotyczących
Wydarzenia, danych w postaci: imienia, nazwiska i wieku oraz wizerunku utrwalonego zgodnie z ust. 1.
Zostałem pouczony, iż dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora, jako Administratora lub
podmioty działające na jego zlecenie w celu realizacji usług i prowadzenia ich dokumentacji zgodnie z
Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn.
zm.). oraz iż przysługuje mi prawo wglądu i poprawiania danych osobowych, a także ich usunięcia i
zaprzestania ich przetwarzania.
9. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych zawartych
w niniejszym oświadczeniu:

 w celach marketingowych
 w celu otrzymywania informacji handlowych i doręczanie ich na wskazane przeze mnie dane
adresowe, w tym także drogą mailową na adres ……………………..
 przekazywanie moich danych osobowych osobom trzecim w celu ich wykorzystywania w powyższym
zakresie wskazanym w niniejszym punkcie oświadczenia.
 - zaznaczyć właściwe /w odniesieniu do zgody na przetwarzanie danych osobowych zaznaczyć w razie
wyrażenia zgody
........................................................
miejscowość, data, czytelny podpis
ZGODA OPIEKUNA / PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO O ILE WYMAGANA:
Wyrażam zgodę na treść powyższego oświadczenia i udział osoby je podpisującej w Wydarzeniu.
........................................................
miejscowość, data, czytelny podpis

Załącznik.Nr.3
Szkoła Jazdy "auto motor i sport Action Team - szkoła jazdy"
Szkolenie doskonalenia techniki jazdy samochodem z jazdy na śliskiej nawierzchni
a) Godz. 09.00 rejestracja uczestników,
b)

Godz. 09:15 rozpoczęcie szkolenia teoretycznego z zakresu doskonalenia techniki jazdy.

c)

Godz.10.00 rozpoczęcie praktycznej części szkolenia z zakresu doskonalenia techniki jazdy,

d)

część I
Godz. 13.00 obiad,

e)

Godz. 13:45 szkolenie praktyczne część II

f)

Godz. 15.45 podsumowanie programu szkolenia, omówienie najczęściej popełnianych błędów,
wręczenie certyfikatów,

g)

Godz. 16:00 zakończenie spotkania.

