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REGULAMIN DNI TESTOWYCH 
 
Regulamin stworzony został na potrzeby wydarzenia motoryzacyjnego, organizowanego w dniu 
06.10.2019r., które polegać ma na testowaniu modeli motocykli marki BETA z rocznika 2019 oraz 
2020.  
 
ORGANIZATOR – rozumie się przez to firmę Adrenalina Klub Sportowy Sp. z o.o. Non Profit z 
siedzibą w Elblągu, przy ul. Saperów 4, 82-300 Elbląg oraz osoby upoważnione do działania w jej 
imieniu. 
 
UCZESTNIK – rozumie się przez to osobę, która korzysta z toru oraz udostępnionych przez 
ORGANIZATORA motocykli. 
 
1. Każdego UCZESTNIKA obowiązuje podpisanie oświadczenia przed korzystaniem z motocykli 
dostępnych podczas testów organizowanych przez ORGANIZATORA w dniu 06.10.2019 w godzinach 
12:00-16:00.   
 
2. UCZESTNIK jest zobowiązany rozpocząć oraz kończyć jazdę zgodnie z poleceniami 
ORGANIZATORA. 
 
3.  Osoba korzystająca z toru nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, bądź 
jakichkolwiek innych substancji zakazanych, a w przypadku wątpliwości co do stanu trzeźwości 
UCZESTNIKA, ORGANIZATOR ma prawo wezwać Policję w celu poddania UCZESTNIKA badaniu 
alkomatem. 
 
4. UCZESTNIK zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpiecznej jazdy motocyklem w grupie. 
 
5. UCZESTNIK ma prawo do testowania jednego modelu motocykla marki BETA przez 15 min. 
zgodnie z zarezerwowanym wcześniej terminem w formularzu zgłoszeniowym on-line lub osobiście 
w dniu testów organizowanych przez ORGANIZATORA. 
 
6. UCZESTIK, podczas testów organizowanych przez ORGANIZATORA, zobowiązuje się do 
kontrolowania i pilnowania czasu przejęcia wcześniej zarezerwowanego motocykla, a następnie 
zdania go w odpowiednim czasie. 
 
7. Osoba powodująca zagrożenie na torze zostanie wykluczona z jazdy i usunięta z toru. 
 
8. Osoba przebywająca na terenie, gdzie organizowane będą testy, musi bezwzględnie przestrzegać 
zaleceń obsługi wyznaczonej przez ORGANIZATORA. 
 
9. UCZESTNIK pokrywa wszelkie koszty spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem toru bądź 
motocykla, prowadzącym do jego uszkodzenia. 
 
10. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z toru wyłącznie za zgodą prawnego opiekuna.  
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11. Na terenie toru obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 
 
12. Do odbycia jazdy testowej niezbędne jest nałożenie odpowiedniej odzieży tj. kasku oraz ubrań 
przystosowanych do jazdy tego typu motocyklem. 
 
13. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na torze. 
 
14. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych z uwagi na 
niedostosowanie się do w/w regulaminu. 
 
15. Decyzje podjęte przez ORGANIZATORA są ostateczne i nie podlegają dyskusji. 
 
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem za obowiązujące uważa się przepisy 
kodeksu cywilnego.  
 
17. ORGANIZATOR nie zapewnia podczas testów motocyklowych żadnego dodatkowego 
ubezpieczenia UCZESTNIKA. UCZESTNIK zobowiązany jest posiadać na czas dni testowych 
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz pokrywające koszty leczenia.  
 
18. UCZESTNIK deklarując chęć przetestowania motocykla marki BETA podczas testów 
organizowanych przez ORGANIZATORA, jednocześnie akceptuje powyższy regulamin.  
 
19. UCZESTNIK deklarujący chęć wzięcia udziału w testach organizowanych przez ORGANIZATORA 
jednocześnie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych obecnie i w 
przyszłości przez ORGANIZATORA i podmioty działające na jego zlecenie z zachowaniem 
odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa polskiego i europejskiego.   
 
20. UCZESTNIK wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku przez ORGANIZATORA i podmioty 
działające na jego zlecenie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających 
wymagania prawa polskiego i europejskiego. 
 
21. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Art. 4 pkt 7) RODO jest Adrenalina Klub 
Sportowy Sp. z o.o. Non Profit z siedzibą w Elblągu, przy ul. Saperów 4, 82-300 Elbląg, wpisany do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000562356. 
Dane te będą przetwarzane w siedzibie administratora. 
 
22. UCZESTNIK ma prawo do dostępu i zmiany własnych danych osobowych, a wszelką 
korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych UCZESTNIK powinien 
kierować na adres: Adrenalina Klub Sportowy Sp. z o.o. Non Profit z siedzibą w Elblągu, przy ul. 
Saperów 4, 82-300 Elbląg, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: 
info@adventure-team.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe” i pod nr tel. 
502 088 047 
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23. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku 
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie dni 
testowych. Ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu publikowane będą na portalu 
społecznościowym ORGANIZATORA.  
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