REGULAMIN JAZDY TESTOWEJ
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Informacje podstawowe.
Data jazdy testowej: __________________ roku
Miejsce jazdy testowej: ___________________________
Definicje:
a) ALMOT Mikołaj Sibora sp.j. - zwany dalej Organizatorem – podmiot odpowiedzialny za
organizację jazdy próbnej oraz właściciel motocykla
b) Uczestnik – osoba biorąca udział w jeździe próbnej, która zaakceptowała niniejszy
regulamin;
Zasady ogólne:
Jazda testowa odbywa się przez czas: ……………………………………………
Limit kilometrów:………………………………………………
Jazda testowa odbywa się z godnie z zasadami ruchu drogowego
Motocykle wyposażone są w nadajniki GPS.
Uczestnik:
Jest osobą pełnoletnią.
Posiada prawo jazdy uprawniające do kierowania motocyklem wg właściwej kategorii.
Jest zdrowy i oświadcza, że jest w stanie psychofizycznym pozwalającym na uczestnictwo
jeździe testowej i nie ma indywidualnych przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania
motocyklem i udziału w tego typu imprezach.
NIE jest pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających (narkotyki, dopalacze).
Zapoznał się i akceptuje Regulamin jazdy testowej.
Posiada własny bezpieczny sprzęt przeznaczony do jazdy motocyklem (kask i strój do jazdy
motocyklem).
Wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że udział w spotkaniu jest równoznaczny z
udzieleniem zgody Organizatorowi na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie
innego rodzaju zapisu osoby i/lub pojazdu Uczestnika w celach promocyjnych.
Zobowiązany jest do:
przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego przepisy Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym
w zakresie ruchu pojazdów,
przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom
Prowadzącego imprezę, lub osobom obsługującym tor.
Organizator:
Zapewnia, że udostępnione przez niego motocykle są sprawne techniczne i posiadają pełną
dokumentację dopuszczającą do ruchu drogowego, w szczególności ubezpieczenie OC.
Nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki i szkody wynikłe w czasie jazdy, zarówno
wobec uczestników jak i osób trzecich.
Nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas jazdy i za szkody wyrządzone przez
uczestników.
Ma prawo do przeprowadzenie kontroli trzeźwości.
W przypadku podejrzenia, że uczestnik jest pod wpływem alkoholu lub innych substancji
odurzających organizator może odmówić udostepnienia motocykla do jazdy testowej.
Postanowienia końcowe:
Udział w jeździe jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
Regulamin
jazdy
jest
dostępny
na
stronie
internetowej
organizatora:
warszawa.triumphpolska.pl/eventy.
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•

Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ALMOT
Mikołaj Sibora sp.j., jako administratora danych, w celu odbycia jazdy testowej oraz w celach
archiwizacyjnych, a w przypadku wyrażenia zgody również w celu przeprowadzenia badania
satysfakcji klienta. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

•

Państwa dane osobowe będą udostępnione dealerom MOTOCYKLI marki TRIUMPH w celu
odbycia jazdy testowej.

•

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym
formularzu w celu realizacji działań marketingowych przez ALMOT Mikołaj Sibora sp.j., w tym
ich udostępnianie Autoryzowanym Zakładom Dealerskim oraz Autoryzowanym Partnerom
Serwisowym

marki,

a także

podmiotom

świadczącym

usługi

powiązane

z produktami

Administratora danych, w tym usługi finansowe i ubezpieczeniowe w celu realizacji działań
marketingowych.
•

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od ALMOT Mikołaj Sibora sp.j. oraz
podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami i usługami Administratora danych
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Czytelny podpis: _________________________________

