REGULAMIN IMPREZY NIEMASOWEJ
O NAZWIE
„RAJD SZTORM SHOW 4X4”

§1
INFORMACJE OGÓLNE
1.

Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa i obowiązuje
on na terenie imprezy niemasowej o nazwie „Rajd Sztorm Show 4x4” dnia 20
marca 2021r. zwanej dalej imprezą.
2. Organizatorem imprezy jest Sztorm Sp. z o.o. wpisana do KRS
pod nr. 0000503119.
3. Impreza ma charakter turystyczno–rekreacyjny i adresowana jest
do posiadaczy samochodów terenowych oraz typu SUV i ich rodzin.
4. Organizator przewiduje limit 50 drużyn / 50 samochodów terenowych
lub typu SUV/ biorących udział w niniejszej imprezie.
5. Bazą imprezy będzie Ośrodek Promenada w miejscowości Białobrzegi,
ul. Spacerowa 35 - skąd wyruszą drużyny współzawodniczące i po pokonaniu
trasy dookoła Jeziora Zegrzyńskiego dojadą do mety pod w/w adresem.
6. Wszelkie informacje dotyczące szczegółowego programu i zasięgu
terenowego imprezy, oraz formularza rejestracyjnego uczestników rajdu
publikowane będą na stronie: https://sztormgrupa.pl/
7. Zgłoszenie uczestnictwa w niniejszej imprezie i wpłata kwoty 590 zł
za załogę jest jednoznaczna z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
co uczestnicy pokwitują własnoręcznym podpisem przy odbiorze numeru
załogi.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA
1.

Uczestnikami imprezy są osoby, które zgłosiły swoje uczestnictwo w rajdzie,
wykupiły bilet uprawniający do udziału w imprezie oraz odebrały nadany
przez organizatora numer załogi.
2. Załoga składa się z 2-4 uczestników, spośród których załoga wyłania
kierowcę i pilota przy czym osoby te mogą zamieniać się miejscami
w samochodzie .
3. Kierowcą jak i pilotem może być jedynie osoba pełnoletnia która ukończyła
18 rok życia, ewentualnie posiada pisemną zgodę opiekuna prawnego
na udział w imprezie w charakterze kierowcy lub pilota.
4. W przypadku udziału w imprezie osób małoletnich i niepełnoletnich jako
pasażerów pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo ponoszą
ich opiekunowie prawni / przedstawicie ustawowi.
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5. Osoba zgłoszona jako kierowca a także pilot musi posiadać odpowiednie
uprawnienie do prowadzenia pojazdów samochodowych / prawo jazdy/,
dowód rejestracyjny dot. samochodu, którym kieruje oraz aktualną polisę
ubezpieczenia
OC
wraz
z
aktualnym
badaniem
technicznych
dopuszczającym pojazd do ruchu drogowego.
6. Samochody zgłoszone do rajdu muszą być wyposażone w sprawne pasy
bezpieczeństwa , zestaw pierwszej pomocy, gaśnicę, linę holowniczą, telefon
komórkowy.
7. Uczestnik odpowiada za stan techniczny samochodu biorącego udział
w imprezie, za jego przygotowanie do imprezy oraz ewentualne naprawy.
8. Organizator nie ma obowiązku sprawdzania u wszystkich uczestników
powyższych warunków, zaś kierowca zgłaszając swój udział, wykupując bilet
i podpisując oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem deklaruje,
że spełnia wszystkie powyższe warunki uczestnictwa.
9. W czasie trwania rajdu uczestnicy zobowiązują się do stosowania niniejszego
regulaminu, poleceń organizatora oraz komisji sędziowskiej składającej się z:
a) Marek Waszczuk
b) Karolina Kaczmarek
Rażące naruszenie powyższych ustaleń i wydanych poleceń może
spowodować wykluczeniem załogi z rywalizacji bez prawa do zwrotu
zapłaconej ceny.

§3
BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.

2.

3.

4.
5.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ustawy prawo o
ruchu drogowym z dnia 9 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 110)
oraz przepisów ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 19 lipca 2019 r.
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1396)
Uczestnicy zobowiązani są do poruszania się po trasie rajdu,
niedopuszczalne jest w szczególności poruszanie się po uprawach rolnych i
leśnych – obsiane pola obsadzone łąki.
Na przejechanie trasy – dookoła jeziora zegrzyńskiego organizator wyznacza
czas 8 godzin dla każdej załogi, start samochodów odbywa się w kolejności
otrzymanych numerów porządkowych.
Kierowca odpowiada za regulaminowe zachowanie się załogi.
W czasie trwania rajdu kategorycznie zabrania się spożywania przez
kierowcę jak i pilota alkoholu, organizator zastrzega sobie prawo kontroli
trzeźwości kierowców zaś w przypadku stwierdzenia nietrzeźwości załoga
zostanie wykluczona z imprezy.
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6. Przejeżdżając trudne odcinki trasy uczestnicy powinni zachować szczególną
ostrożność i właściwą troskę o bezpieczeństwo swoje oraz innych pasażerów

§4
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Każdy Uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
2. Organizatorzy nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy
wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestników.
3. Każdy uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za
wszelkie straty, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd,
a w szczególności za straty w:
– drzewostanie na trasie i poza trasą,
– zniszczenia wszelkiej infrastruktury drogowej, leśnej, rolniczej,
hydrotechnicznej i innej powstałej w wyniku zjazdu z trasy.
4. Składając swój podpis pod oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem
rajdu uczestnicy zrzekają się wszelkich praw do wszczęcia kroków sądowych
lub występowania z regresem przeciwko organizatorowi, sponsorom,
uczestnikom i pomocnikom, właścicielom terenu, a także wszelkim innym
osobom powiązanym z organizacją imprezy, w związku z wszelkimi
wypadkami lub stratami związanymi z imprezą, chyba, że wypadek lub strata
wyniknęły z rażącego zaniedbania organizatora.
§5
PRZETWARZANIE DANYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Celem przetwarzania danych jest możliwość wzięcia udziału w imprezie
oraz promocja działalności organizatora.
3. Organizator pozyska od uczestników tylko niezbędny do realizacji usługi
zakres danych osobowych i przewiduje przetwarzać te dane tak długo jak
będzie to konieczne w związku z realizacją imprezy oraz promocją
działalności organizatora.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia
przetwarzania i przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu
na dalsze ich przetwarzanie.
5. Dane są przetwarzane za zgodą uczestnika, lub jego opiekuna prawnego.
6. Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku.
Zgoda ta obejmuje odróbkę, utrwalanie i wykorzystanie wykonanych przez
organizatora w trakcie imprezy zdjęć za pośrednictwem strony internetowej
i Facebookowej organizatora w celach promocyjnych jego działalności.
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§6

1.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejsza umowa wchodzi w życie wobec wszystkich zainteresowanych
stron przy oddaniu formularza rejestracyjnego oraz złożeniu podpisu
potwierdzającego znajomość i akceptację regulaminu.
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