Regulamin imprezy
“TOYOTA OFF-ROAD FESTIVAL”
1. Impreza “Toyota Off-road Festival” jest
imprezą terenową, z wykorzystaniem samochodów terenowych, która odbywa
się w dniach od 16.06.2022 do 19.06.2022
w Szczecinku („Impreza”).
2. Organizatorem Imprezy jest
Mirai Media Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Jaszowiecka
8/49, 02-934 Warszawa, NIP:1251617282,
REGON:146170045, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000423990
(„Organizator”).
3. Szczegółowy program Imprezy podany
jest na stronie: www.toyotaoffroadfestival.pl.
4. Uczestnicy Imprezy biorą udział w Imprezie na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zapewnienia pełnej
opieki nad osobami im towarzyszącymi,
w szczególności do opieki nad dziećmi.
5. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, Regulaminu Campingu Szczecinek (dostępny na tablicy informacyjnej w Recepcji
Imprezy) oraz do wszelkich poleceń Obsługi Imprezy.
6. Uczestnik (osoba pełnoletnia, która wysłała zgłoszenie na adres email
festival@landcruiser . pl oraz opłaciła
wpisowe) wraz z osobami towarzyszącymi, przed wejściem na teren Imprezy,
musi zarejestrować się w Recepcji Imprezy, okazać dowód wpłaty, zapoznać
się z Regulaminem niniejszej Imprezy
i Regulaminem Campingu Szczecinek
oraz podpisać stosowne Oświadczenie.
Osoby towarzyszące, które chcą korzystać z jazd testowych, muszą zapoznać
się z Regulaminem niniejszej imprezy
i podpisać stosowne Oświadczenie.
7. Wpisowe należy wpłacać przelewem na
rachunek bankowy
nr 28 1140 2004 0000 3202 8164 9834
z dopiskiem „TORF + Imię Nazwisko osoby zgłaszającej”
8. Wysokość wpisowego wynosi:
• do dnia 31 maja 2022 r. (decyduje data
zlecenia przelewu) - 399 zł za samochód
na cały czas trwania imprezy (liczbę
osób w pojeździe zgodna z dowodem re-

jestracyjnym) oraz 199 zł za udział jednodniowy,
• od dnia 1 czerwca 2022 r. (decyduje
data zlecenia przelewu) - 499 zł za samochód na cały czas trwania imprezy
(liczbę osób w pojeździe zgodna z dowodem rejestracyjnym) oraz 499 zł za
udział jednodniowy.
9. Anulowanie udziału w Imprezie i zwrot
wpisowego może nastąpić po wysłaniu oświadczenia odpowiedniej treści
na adres email festival [ @ ] landcruiser
. pl w terminie do dnia 6 czerwca 2022 .
Środki zostaną zwrócone na rachunek
bankowy, z którego zostały wpłacone na
rzecz Organizatora.
10. Po wysłaniu zgłoszenia i uiszczeniu wpisowego zgodnie z punktem 4, Uczestnicy otrzymują prawo do przebywania na
terenie Imprezy, do udziału w jazdach testowych przygotowanych przez Organizatorów Imprezy, do korzystania z atrakcji przygotowanych przez Organizatorów
Imprezy, zgodnie z poleceniami Obsługi
Imprezy i według Harmonogramu Imprezy.
11. W jazdach testowych mogą uczestniczyć
osoby, które posiadają ważne prawo jazdy i wypełnią ankietę Uczestnika jazdy
testowej.
12. Strefa dla dzieci to wydzielone miejsce,
przeznaczonymi wyłącznie dla dzieci
pod opieką rodziców. Nadzór nad tymi
atrakcjami pełni Obsługa Imprezy, w tym
nad kierowaniem ruchem na tych atrakcjach.
13. Na tor off-roadowy Uczestnik może wjechać swoim samochodem wyłącznie
w godzinach wskazanych przez Organizatora Imprezy. Samochód Uczestnika
musi spełniać wszelkie wymogi przepisów ruchu drogowego, posiadać ważne
badanie techniczne, ubezpieczenie OC.
Uczestnik i osoby towarzyszące, podczas
poruszania się po torze, muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.
14. Na terenie Imprezy (poza torem off-road)
obowiązuje ograniczenie prędkości do 10
km/h oraz bezwzględne pierwszeństwo
dla pieszych i rowerzystów.
15. Zabrania się jazdy samochodami i innymi
pojazdami mechanicznymi po spożyciu

alkoholu lub innych środków odurzających.
16. Zabrania się zachowań niestosownych,
stwarzających zagrożenie dla innych
osób uczestniczących w Imprezie i naruszających zasady współżycia społecznego.
17. Złamanie niniejszego Regulaminu
skutkuje natychmiastowym nakazem
opuszczenia terenu Imprezy bez prawa
rekompensaty poniesionych kosztów,
związanych z uczestnictwem w Imprezie.
18. Za szkody powstałe w mieniu właściciela
terenu, jak i mieniu innych osób uczestniczących w Imprezie odpowiedzialność
ponosi osoba, która dokonała szkody. Za
szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy prawa o ruchu drogo.wym i kodeksu cywilnego. W sprawach spornych
rozstrzyga Komandor Imprezy wyznaczony przez Organizatora.
20. Organizator Imprezy zastrzega sobie
prawo do odwołania Imprezy, zmiany terminu lub programu. O wszelkich zmianach Organizator będzie informował
z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej www.toyotaoffroadfestival.pl oraz w miarę możliwości emailem na adresy poczty elektronicznej
podane podczas rejestracji. Organizator
dokonując jakichkolwiek zmian będzie
respektował prawa nabyte przez Uczestników Imprezy.
21. Dane osobowe Uczestników Imprezy
będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
22. Informacja o przetwarzaniu danych osobowy znajduje się w klauzuli informacyjnej dla Uczestników Imprezy zmieszczonej na stronie internetowej

www.landcruiser.pl

