Regulamin akcji „Bezpieczna Jazda z Motorismo 2014”

§ 1.
Definicje:
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: "Regulamin") oznaczają:
1

"Organizator akcji" - Organizatorem Akcji „Bezpieczna Jazda z Motorismo 2014” jest
Sieć Salonów Motocyklowych „Motorismo”, której właścicielem jest Powerbike S.A. z
siedzibą w Poznaniu, 62-070 przy ul. Batorowskiej 20, zarejestrowana w Rejestrze
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000398622 (dalej:
„Organizator”) przy udziale Organizatora Szkolenia.

2 „Organizator szkolenia” - Organizatorem szkolenia z techniki bezpiecznej jazdy „Dzień
Motocyklisty - Bezpieczna Jazda z Motorismo” jest AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI z
siedzibą w Poznaniu (61-896), przy ul. Towarowej 35/37, NIP 7770001714,
REGON 000850514, KRS 0000096073
3 "Uczestnik" – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, posiadająca prawo jazdy kat. A, zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca kryteria udziału i biorąca udział w akcji.

§ 2.
Postanowienia ogólne:
1. Akcja „Bezpieczna jazda z Motorismo 2014” polega na przyznaniu Uczestnikom akcji
64 wejściówek na szkolenie z doskonalenia technik bezpiecznej jazdy, organizowane
na torze w Poznaniu w terminie określonym w § 2 pkt. 4.
2. Prawo do otrzymania wejściówek otrzymają osoby, które w terminie od 27.05.2014
dokonają zakupów w jednym z salonów sieci Motorismo (adresy salonów dostępne
na stronie www.motorismo.pl), jednego lub więcej produktów marek wskazanych w
§ 3 pkt. 2 na łączną kwotę min. 2000zł brutto oraz dokonają ich rejestracji w
programie Motorismo Assistance na www.motorismo.pl w terminie maksymalnie 14
dni od daty zakupu.
3. Akcja trwa od dnia 27 maja 2014 r. do czasu wyczerpania puli wejściówek.
4. O przydziale wejściówek będzie decydować kolejność rejestracji produktów
zakupionych i zarejestrowanych wg zasad określonych w § 2 pkt. 2
5. Każdy z zakupionych produktów może zostać zarejestrowany tylko jeden raz.

6. Zakupów i rejestracji w czasie trwania akcji Uczestnik może dokonywać wielokrotnie.
Każdy kolejno zarejestrowany produkt zwiększa szanse Uczestnika na otrzymanie
wejściówki jeśli suma łączna zakupów przekroczy kwotę o której mowa w § 2 pkt. 2.
7. Szkolenie z doskonalenia techniki jazdy pod nazwą „Bezpieczna jazda z Motorismo
2014” odbędzie się w terminie 27.07.2014 na terenie Toru Poznań, ul. Wyścigowa 3,
62-081 Przeźmierowo.
8. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia lub skrócenia terminu trwania akcji
bez podania przyczyny.

§ 3.
Zasady uczestnictwa w akcji „Bezpieczna jazda z Motorismo 2014”:
1. Uczestnikiem akcji może być każda osoba fizyczna, która w terminie określonym w
paragrafie 2 pkt. 2 niniejszego regulaminu dokona w dowolnym salonie sieci Motorismo
zakupu produktów i ich rejestracji w programie Motorismo Assistance na stronie
www.motorismo.pl w ciągu 14 dni od daty zakupu oraz wyrazi chęć wzięcia udziału w
szkoleniu z doskonalenia techniki jazdy na torze w Poznaniu.
2. Akcją objęte są wybrane produkty będące w asortymencie sklepów sieci Motorismo,
następujących marek: Arlen Ness, Berik, RST, Ozone, Rebelhorn, Held, Arai, Airoh, Nitro, HJC,
Falco, SW Motech.
3. W akcji nie biorą udziału produkty innych marek motocyklowych dostępnych w salonach
sieci Motorismo, za wyjątkiem marek wymienionych w par.3 pkt.2 niniejszego Regulaminu.
4. Zakup i prawidłowa rejestracja objętych akcją produktów dają Uczestnikowi prawo do
ubiegania o jedną wejściówkę na jedną z dostępnych edycji szkolenia „Bezpiecznej jazdy z
Motorismo 2014”, w miarę dostępności miejsc.
5. W ramach akcji Uczestnik ma szansę zdobycia jednej z 64 wejściówek na szkolenie z
doskonalenia techniki jazdy organizowane na Torze Poznań. O przyznaniu wejściówki na
szkolenie decyduje pierwszeństwo zakupu i rejestracji produktów zgodnie z kwotą podaną w
§ 2 pkt. 2 w okresie podanym w paragrafie 2 pkt. 3 i zarejestrowanych w programie
Motorismo Assistance produktów marek wskazanych w paragrafie 3 pkt. 2 zgodnie z
procedurą rejestracji na stronie www.motorismo.pl.
6. Wszyscy zdobywcy wejściówek zostaną o tym fakcie poinformowani mailowo oraz
telefonicznie. Warunkiem faktycznego odebrania wejściówki jest okazanie paragonów
zakupu produktów zarejestrowanych w trakcie trwania akcji na www.motorismo.pl
Motorismo Assistance oraz udostępnienie na etapie rejestracji prawidłowych danych
kontaktowych.
7. Wejściówka na „Bezpieczną jazdę z Motorismo 2014” jest imienna i nie może być
przekazana osobom trzecim.

8. W przypadku gdy osoba, która zdobyła wejściówkę i z przyczyn niezależnych nie będzie
mogła z niej skorzystać, następuje przepadek prawa do wstępu na imprezę osoby z listy
rezerwowej. Uczestnik jest obowiązany zgłosić Organizatorowi akcji niemożność wzięcia
udziału w szkoleniu w ciągu 24 godzin od zaistnienia okoliczności stanowiącej przyczynę tej
niemożności. Uczestnikowi nie przysługuje żadna rekompensata, ani zwrot równowartości
ceny wejściówki.
9. Organizator akcji tworzy listę rezerwową uczestników szkolenia. Kolejność umieszczania
uczestników na liście rezerwowej odpowiada kolejności zgodnej z paragrafem 3 pkt. 5
poczynając od pozycji nr 65 i dalej. W przypadku rezygnacji lub niemożności wzięcia udziału
w szkoleniu, prawo udziału w szkoleniu przechodzi na kolejną osoby z listy rezerwowej.
Organizator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować osobę z listy rezerwowej o
możliwości wzięcia udziału w szkoleniu
10. Wejściówka nie podlega wymianie na inny towar bądź na ekwiwalent pieniężny.

§ 4.
Zgłoszenia i rejestracja w akcji „Bezpieczna jazda z Motorismo 2014”:
1. Do uczestnictwa w szkoleniu z doskonalenia techniki jazdy zostanie dopuszczona osoba,
zwana dalej Uczestnikiem, która spełni wszystkie poniższe warunki:
a. Dokona zakupu wybranych marek (określonych w paragrafie 3 pkt.2 niniejszego
regulaminu) w dowolnym salonie Motorismo w terminie od 27.05.2014
b. Zarejestruje zakupione produkty w programie Motorismo Assistance na stronie
www.motorismo.pl w ciągu 14 dni od daty zakupu.
c. W formularzu rejestracyjnym zaznaczy opcję chęci wzięcia udziału w szkoleniu z
doskonalenia techniki jazdy na torze w Poznaniu.
d. Postąpi zgodnie z przesłanymi mailem instrukcjami, podeśle mailowo scan oryginałów
paragonów poświadczających zakup produktów i uda się do wskazanego salonu
Motorismo, odbierze imienną wejściówkę na szkolenie.
e. Jest pełnoletnia i posiada prawo jazdy kategorii A.
f. Posiada motocykl spełniający normy poruszania się po Torze Poznań.
g. Otrzyma od Organizatora potwierdzenie uczestnictwa w akcji „Bezpieczna Jazda z
Motorismo 2014”.

§ 5.
Obowiązki Uczestnika i odpowiedzialność Organizatora Akcji:
1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz stosowania się do
poleceń Organizatora i pracowników obsługi Toru Poznań.

2. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się z regulaminem Toru Poznań i jego
przestrzegania.
3. Uczestnik nie może znajdować się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków
odurzających ani leków mogących pogorszyć zdolność Uczestnika do kierowania
pojazdami mechanicznymi.
4. Uczestnik osobiście odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym.
5. Uczestnik świadom faktu, że jazda pojazdem po Torze Poznań jest wyłączona z
ochrony ubezpieczeniowej OC/AC/NNW w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę lub zmniejszenie
wartości motocykla własnego, a także za szkody wyrządzone osobom trzecim
powstałe w związku z uczestnictwem w szkoleniu.
7. Niestosowanie się uczestnika do zasad uczestnictwa określonych w niniejszym
Regulaminie i przekazanych podczas Szkolenia z zasad poruszania się po Torze Poznań
lub nieprzestrzeganie poleceń Organizatora lub obsługi Toru Poznań skutkuje
natychmiastowym wykluczeniem uczestnika z udziału w Dniu Motocyklisty z
Motorismo i koniecznością natychmiastowego opuszczenia terenu Toru Poznań przez
uczestnika.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność organizacji szkolenia
wskutek działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie zewnętrzne,
niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można
zapobiec w szczególności, lecz nie wyłącznie: warunki atmosferyczne (na przykład
powodzie, pożary, trzęsienie ziemi), epidemie, awarie, zakłócenia pracy urządzeń,
działania wojenne, działania władz państwowych bądź samorządowych, zamieszki,
strajki generalne.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, będące skutkiem działań osób
trzecich, w szczególności będące skutkiem działań lub zaniechań Organizatora
szkolenia, chyba że ponosi winę w wyborze.
10. Organizator zastrzega sobie prawo dystrybucji części wejściówek na zasadach innych
niż określone w § 2 pkt. 2
§6
Dane osobowe uczestników
1. Administratorem danych osobowych jest Powerbike S.A. z siedzibą w Poznaniu, 62070 przy ul. Batorowskiej 20, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000398622
2. Organizator informuje, że wskazane przez Uczestników dane osobowe będą
przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. No 101, poz.926 z poźn. zm.).
3. Poprzez zgłoszenie swego udziału w akcji Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie jego imienia, nazwiska i wizerunku przez Organizatora dla celów
reklamowo-marketingowych, na wykonanie zdjęć i ich publikację.

§7
Przepisy końcowe
1. Szkolenie z doskonalenia techniki jazdy pod nazwą „Bezpieczna Jazda z Motorismo
2014” przeprowadzane jest w oparciu o niniejszy Regulamin.
2. Regulamin niniejszy znajduje się na stronie internetowej www.motorismo.pl w
stosownej zakładce „Do pobrania”.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany będą
obowiązywać od momentu umieszczenia Regulaminu w zmienionej formie na stronie
internetowej www.motorismo.pl
4. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
6. Akcja nie stanowi „gry losowej” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o
grach hazardowych (Dz. U. 2009 nr 201 poz. 1540 ze zm.).Wszelkie spory, które mogą
wyniknąć na tle wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
7. Uczestnicy akcji wyrażają zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego
Regulaminu.

