Regulamin jazdy Monster Truck na torze terenowym
Przed rozpoczęciem jazdy uczestnicy winni zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz bezwzględnie zastosować się do wszystkich jego
postanowień, jak również do wskazówek i nakazów Instruktora przez cały czas realizacji. Niezastosowanie się do postanowień poniższego
Regulaminu może skutkować bezapelacyjną odmową realizacji usługi.
Jazda Monster Truckiem polega na prowadzeniu pojazdu przez pełen czas realizacji usługi i/lub uczestnictwo w formie pasażera.
Podczas całego czasu realizacji usługi nad jej przebiegiem czuwa doświadczony, wykwalifikowany Instruktor. Kategorycznie zabronione
jest samowolne prowadzenie pojazdu bez jego obecności i wcześniejszej zgody.
3. Do prowadzenia pojazdu nie zostaną dopuszczone osoby w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub innych substancji
uznawanych powszechnie za niedozwolone i wpływające na sprawność psychomotoryczną.
4. Atrakcja przeznaczona jest dla pełnoletnich kierowców, legitymujących się dokumentem potwierdzającym uprawnienia do prowadzenia
pojazdów mechanicznych – prawo jazdy kategorii B lub wyższej.
5. Organizator dopuszcza możliwość prowadzenia pojazdu przez pełnoletnie osoby nieposiadające prawa jazdy, jednak warunkiem
decydującym o ww. dopuszczeniu jest wyłącznie subiektywna ocena Instruktora podczas pierwszych minut jazdy. Kwestie sporne dotyczące
dopuszczenia osoby do prowadzenia pojazdu rozstrzyga Instruktor, a jego decyzja nie podlega odwołaniu.
6. Realizacja przejażdżki w przypadku osób niepełnoletnich polega na uczestnictwie w przeżyciu, jako pasażer pojazdu.
7. Przejażdżki odbywają się na specjalnie stworzonym, przystosowanym do tego wcześniej torze terenowym, który jest wyłączną własnością
Organizatora atrakcji.
8. Prowadzenie Monster Trucka różni się w zasadniczy sposób od kierowania innymi czterokołowymi pojazdami mechanicznymi.
Nieprzestrzeganie Regulaminu i poleceń Instruktora może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje finansowe, którymi obciążony zostanie
Uczestnik atrakcji.
9. Instruktor zastrzega sobie prawo niedopuszczenia klienta do jazdy bez podania przyczyny. W przypadku niedostosowania się do zaleceń
Regulaminu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wynikające z tego niekorzystne dla Uczestnika następstwa. Kwestie
sporne dotyczące dopuszczenia osoby do jazdy rozstrzyga instruktor prowadzący, jego decyzja nie podlega odwołaniu.
10. Wszelkie niedyspozycje, złe samopoczucie czy obawy kierowca winien natychmiast zgłosić Instruktorowi, jazda może zostać przerwana i po
ustaniu zagrożenia – kontynuowana. Jazda może być przerwana w dowolnym momencie realizacji na wniosek realizującego usługę lub
Instruktora czuwającego nad przebiegiem przejazdu.
11. Dopuszcza się możliwość przejażdżki uczestników niepełnoletnich pod warunkiem pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
Oświadczenie musi być złożone osobiście. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia uczestnika do przejażdżki w przypadku
jakichkolwiek niejasności. Obowiązek udokumentowania odpowiedzialności prawnej spoczywa na Rodzicu/Opiekunie.
12. Każdy uczestnik odpowiada za swój stan zdrowia. Warunkiem dopuszczenia do przejażdżki jest własnoręczne potwierdzenie podpisem
dobrego stanu zdrowia.
13. W przypadku, gdy uczestnik ukryje przed organizatorem schorzenia i wady zdrowotne, organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
następstw przejażdżki.
14. Świadome podawanie fałszywych danych osobowych jest wykroczeniem.
15. Przy rezygnacji z przejażdżki podczas przygotowań nie ma możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
16. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia uczestnika do przejażdżki bez podania przyczyny (w szczególności osobom
będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych używek, oraz osobom agresywnym)
17. Odwołania lub zmiany umówionego terminu Uczestnik może dokonać maksymalnie 7 dni przed planowaną datą realizacji. Np.: kiedy jazda
ma odbyć się w sobotę 14 lipca 2018, wszelkie zmiany, Uczestnik powinien zgłosić telefonicznie do Extremely Katarzyna Rzepczyńska pod
nr 504050517, maksymalnie do 07 lipca 2018 do godziny 19:00. W przypadku niedotrzymania terminu, Uczestnikowi grozi utrata
zakupionego Vouchera.
18. Uczestnik przejażdżki własnoręcznym podpisem potwierdza znajomość regulaminu i stosowanie się do niego. W przypadku nie stosowania
się do regulaminu, organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wynikające z tego tytułu niekorzystne dla klienta następstwa.
19. Zabrania się jazdy Monster Truck’iem osobom pod wpływem środków odurzających, kobietom w ciąży oraz osobom cierpiącym lub
przebytych chorobach:
a. układu krążenia - ciężkie niekontrolowane nadciśnienie, choroby naczyń mózgowych, tętniak aorty, stan po operacjach naczyń tętniczych,
duże żylaki kończyn dolnych, niedokrwienie kończyn dolnych choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca itp.
b. ośrodkowego układu nerwowego (epilepsja, depresja, psychozy, niedowłady, stan po udarze)
c. chorobami oczu (choroby siatkówki, jaskra, stan po operacji, wady wzroku powyżej 3 dioptrii.)
d. chorobami narządu ruchu (po przebytych obrażeniach kręgosłupa, przebytych ciężkich złamaniach kończyn dolnych i miednicy, choroby
kręgosłupa dyskopatia, złamania, kręgozmyk, osteoporoza, znaczne skrzywienia, wady wrodzone i nabyte)
20. Ostrzeżenie: Jazda Monster Truckiem to sport ekstremalny czyli wysokiego ryzyka, który wiąże się z ryzykiem i nieprzewidzianymi
sytuacjami, niezależnie od organizatora przy zastosowaniu zasad bezpieczeństwa. Jazda nieprawidłowo, z lekceważeniem zasad bezpiecznej
asekuracji i obowiązującego użytkowników atrakcji Extremely Katarzyna Rzepczyńska regulaminu, mogą doprowadzić do niebezpiecznego
wypadku, groźnego dla zdrowia, a nawet życia użytkownika/lub osób postronnych. Każda osoba podejmująca się jazdy po torze Extremely
Katarzyna Rzepczyńska, musi uwzględnić to ryzyko, które podejmuje na własną odpowiedzialność.
1.
2.

…………………………………

Miejscowość i data

………………………………………………………….. …………………………………

Czytelny podpis uczestnika

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a/ oświadczam, że zostałem/am/ poinformowany/a/, iż uprawianie sportów ekstremalnych (jazda Monster Truck’iem po
torze Extremely Katarzyna Rzepczyńska) stwarza ryzyko utraty zdrowia lub życia, nawet w przypadku respektowania wszystkich zasad
bezpieczeństwa. Świadomy takiego stanu rzeczy, biorę pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje, jakie z tej działalności mogą
wyniknąć.

..........................................................................................................................................................................................…………………………………......, ................................................................................................................

/imię i nazwisko/

/numer PESEL/

Oświadczam ponadto, że zobowiązuje się ubezpieczyć we własnym zakresie od uprawiania niebezpiecznych sportów.

.........................................................

........................................................

/data/

/podpis/

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Extremely Katarzyna Rzepczyńska

...................................

........................................................

/data/

/podpis/

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja,………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…,
Imię i nazwisko

niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Extremely Katarzyna Rzepczyńska, 02-998 Warszawa
ul. Zakamarek 7, NIP: 125-101-24-26, Administratora danych osobowych, zgodnie z art.28 przepisami rozporządzenia 2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) – dalej, jako „RODO”, w podanym niżej zakresie:
1. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres e-mail;
2. Kontaktów telefonicznych z Extremely Katarzyna Rzepczyńska pod nr tel. 504050517
Dane osobowe, będą przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do kontaktu z klientem.
Potwierdzam również, że zostałem poinformowany o następujących prawach:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

do przenoszenia danych;

wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Generalnego Inspektora Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
Dane są przechowywane w Extremely Katarzyna Rzepczyńska z siedzibą w Warszawie ul. Zakamarek 7, gdzie można uzyskać do nich wgląd,
możliwość poprawienia lub usunięcia.

..………..………….……...…………….…
Data, miejsce, podpis osoby wyrażającej zgodę

