Regulamin
1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem imprezy inicjującej oraz kończącej Wyścig Autostopem Poznań
w Poznaniu w dniu 25 kwietnia 2020 r., w godz. 7.00-9.30 oraz na terenie Kempingu
Aranypart camping 8600 Siófok, Szent László u. 185., Węgry (od dnia 25 kwietnia 2020 r.
do 2 maja 2020r.) jest Tiki Taka wyjazdy rodzinne Sp. z o.o., właściciel marki Wyścig
Autostopem, zwany dalej Wyścig Autostopem.
2. Organizator wydarzeń, o których mowa w art. 1 nie odpowiada za ewentualne szkody
spowodowane i poniesione przez uczestników w związku z wzięciem udziału w Wyścigu
Autostopem, w tym za zdarzenia występujące na trasie pomiędzy punktem inicjującym i
kończącym Wyścig Autostopem. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za
szkody powstałe na terenie Kempingu Aranypart camping.
3. Pakiety startowe wydawane są w biurze, w dniu Wyścigu – 25 kwietnia 2020 r. w
godzinach 7:00– 8:30. Uczestnicy zobowiązani są do ich osobistego odbioru. Pakiet może
odebrać również osoba trzecia, upoważniona przez Uczestnika za pośrednictwem
formularza dostępnego na stronie www.wyscigautostopem. Wzór formularza będzie
dostępny na dwa tygodnie przed rozpoczęciem imprezy.
4. Definicje
I. Impreza – wydarzenie rekreacyjne lub kulturalne, na które Uczestnicy mogą
zapisać się m.in. za pośrednictwem Serwisu.
II. Konto – funkcja Serwisu, dostępna dla Uczestników i Organizatorów, za pomocą
której mogą oni korzystać z pozostałych funkcji Serwisu, w szczególności zarządzać
swoimi danymi, zapisywać się na Imprezę, a w przypadku Organizatorów
organizować zapisy na Imprezę.
III. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
IV. Opłata startowa – Opłata uiszczana przez Uczestnika na rzecz Organizatora,
tytułem uczestnictwa w Imprezie. Jest ona warunkiem niezbędnym wpisania na listę
uczestników Imprezy.
V. Organizator – podmiot nie będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy
Kodeks cywilny, korzystający z Serwisu w związku z organizacją przez siebie
Imprezy, w szczególności w celu umożliwienia Uczestnikom dokonania zapisu na
Imprezę, a także udostępnienia im za pośrednictwem Serwisu wyników Imprezy.
VI. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem wyscigautostopem.pl, którego
administratorem jest Organizator.
VII. Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu
VIII. Uczestnik – osoba fizyczna uczestnicząca w Imprezie, organizowanej przez
Organizatora.
IX. Teren Imprezy – miejsce, w którym przeprowadzana jest Impreza
X. Usługi – usługi świadczone przez Organizatora na rzecz Uczestników
XI. Zasady Imprezy – zasady na jakich Organizator organizuje Imprezę (w
szczególności Regulamin Imprezy), których zaakceptowanie jest niezbędne dla
uczestnictwa w Imprezie.

2. Warunki i zasady uczestnictwa
1. Udział w Wyścigu mogą wziąć tylko zespoły dwuosobowe, w skład których mogą
wchodzić wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia.
2. Warunkiem udziału w Wyścigu jest zrobienie krótkiego nagrania uczestników zespołu 25
kwietnia 2020r. o godz. 9.00 z miejsca startu wyznaczonego przez Organizatora. Nagranie
powinno wskazywać godzinę jego realizacji.
3. Uczestnicy Wyścigu są zobowiązani do fotograficznego dokumentowania każdego
transportu, spisanie czasu oraz przebytej trasy na karcie podróży.
4. Uczestnicy Wyścigu są zobowiązani do podróży autostopem. W dużych miastach istnieje
możliwość przemieszczania się komunikacją miejską.
5. Zwycięzcą Wyścigu zostaje para zawodników, która pojawi się na terenie Kempingu
Aranypart camping na Węgrzech jako pierwsza. W wypadku zaistnienia ewentualnych
wątpliwości, o przyznaniu pierwszego miejsca oraz kolejnych rozstrzyga Organizator.
6. Zespoły zatrzymujące samochody w niedozwolonych miejscach na autostradzie będą
dyskwalifikowane.
7. Organizator nie pokrywa Uczestnikom kosztów powrotu z wyjazdu, wyżywienia oraz
noclegów. Organizator nie zapewnia opieki medycznej przed, w trakcie i po Wyścigu.
8. Uczestnik wyraża zgodę na przekazania danych osobowych podanych w formularzu
zgłoszeniowych potrzebnych do wykupienia ubezpieczenia.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane osobowe podane przez
Uczestnika potrzebne do wykupienia ubezpieczenia.

3. Opłata startowa i Konto
1. Opłaty startowe uiszczane są za pośrednictwem strony www.wyscigautostopem.pl, muszą
one zostać dokonane w ciągu 2 dni roboczych od zarejestrowania się. Nieopłacone pakiety
startowe będą anulowane i wrócą do puli pakietów startowych do ponownej sprzedaży.
2. W ramach Opłaty startowej, jeżeli użytkownik spełnia wymogi Regulaminu, otrzymuje
m.in. login i hasło niezbędne do zalogowania się na utworzonym dla niego Koncie oraz kod
rabatowy. Innymi słowy użytkownik staje się Uczestnikiem Imprezy.
3. Zakazana jest odsprzedaż Konta na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek
inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży.
4. Organizator nie zakazuje odsprzedaży Konta w cenie, w której zostało zakupione, przy
uprzednim uzasadnieniu przez właściciela Konta swojej rezygnacji z udziału w Imprezie.

5. Organizator informuje, że zgodnie z Art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks
wykroczeń: „§ 1. Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy
artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega
karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. § 2. Usiłowanie oraz podżeganie i
pomocnictwo są karalne.”
6. Konto powinno być oryginalne, nabyte zgodnie z postanowieniami niniejszego
regulaminu.
7. Organizator informuje, iż unikalne login i hasło otrzymane po uiszczeniu opłaty startowej
upoważniają do startu w Imprezie. Organizator ostrzega, że w przypadku udostępnienia
danych konta (w jakiejkolwiek formie) osobie trzeciej, dane te mogą być wykorzystane przez
tę osobę, co w konsekwencji spowoduje, że dotychczasowy właściciel konta spotka się z
odpowiedzią odmowną w związku ze swoim startem w imprezie
8. 3.Ostateczny termin zmian dany osobowych to 31.03.2020.
4.Zasady organizacyjne i porządkowe, obowiązujące na terenie i podczas trwania
Imprezy
1.Organizator wyznaczy strefy do których dostęp będzie ograniczony bądź możliwy tylko dla
gości i służb Organizatora. Miejsca nieprzeznaczone dla uczestników to w szczególności:
zaplecze sceny oraz pomieszczenia techniczne i organizacyjne.
2. Na teren kempingu obowiązuje zakaz wjeżdżania pojazdami. Zakaz nie dotyczy służb
technicznych i pojazdów Organizatora.
3. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do noszenia opasek wydawanych przez
Organizatora. Osoby nieposiadające opaski, mogą zostać usunięte z terenu kempingu.
4. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek
podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
I. Osoby wyznaczone przez Organizatora wyróżniające się elementami ubioru;
II. Udostępnienie pomocy przedmedycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
III. Organizator nie zapewnia pomocy medycznej. Każdy uczestnik ma prawo
skorzystać z dostępnej lokalnej służby zdrowia.
5. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy
zobowiązane są stosować się do poleceń osób wyznaczonych przez Organizatora. Odmowa
zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie
na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
6. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy
zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób
obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane
jest niszczenie zieleni, zaśmiecanie terenu, niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych,

nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp.
Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych zgodnie z ich
przeznaczeniem.
7. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
I. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
II. materiałów wybuchowych,
III. wyrobów pirotechnicznych,
IV. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
V. środków odurzających lub substancji psychotropowych
8. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony
do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu
Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo
postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się
takich postępowań, które Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu
właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji.
9. Osoby wyznaczone przez Organizatora, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym
w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
I. Sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestnictwa w Imprezie, a w
przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – odmówienia wstępu na Teren
Imprezy lub wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
II. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
III. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że
osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w rozdziale 4 pkt. 5
Regulaminu;
IV. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych
poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
V. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania służbom porządkowym, osób
stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób
dopuszczających się czynów zabronionych.
10. Osoby wyznaczone przez organizatora są zobowiązane usunąć z Terenu Imprezy
osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się
niezgodnie z Regulaminem.
11. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży
przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, osoba
wyznaczona przez organizatora odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której
stwierdzono posiadanie tych przedmiotów lub usuwa ją z Terenu Imprezy.
12. Osobom, którym - zgodnie z Regulaminem lub Ustawą – odmówiono wstępu na Imprezę
lub przebywania na niej nie przysługuje prawo zwrotu należności za Opłatę startową, ani
inne roszczenia.

13. Organizator nie prowadzi punktu depozytowego.

5. Organizacja zapisów na Imprezę i publikowanie wyników
1. Organizator może za pośrednictwem Serwisu tworzyć możliwość zapisu na Imprezę oraz
publikować w Serwisie oraz w kanałach społecznościowych listy wyników osiągniętych w
ramach współzawodnictwa Uczestników danej Imprezy. Ze względu na istotę i charakter
Serwisu – informacje o najlepszych wynikach osiągniętych w ramach współzawodnictwa w
Imprezie mają charakter publiczny. Wśród publikowanych informacji znaleźć się mogą
następujące dane Uczestników:
I. Imię i nazwisko;
II. Osiągnięty wynik;
III. Zdjęcie z wizerunkiem Uczestnika;
IV. Miejscowość.
2. Organizator zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikom, za pośrednictwem Serwisu,
zasady Imprezy, zgodne z przepisami prawa (w tym prawami konsumenta) i zasadami
współżycia społecznego, a także zadbać o właściwą podstawę prawną przetwarzania
danych osobowych Uczestników, w tym również poinformować ich o publikowaniu
najlepszych wyników.
3. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację i przebieg Imprezy, w tym za
Zasady Imprezy, jest Organizator.
4. Organizator może pobierać od Uczestników Opłaty Startowe. O wysokości Opłaty
Startowej Organizator informuje w Serwisie.
5. Organizator może publikować w Serwisie listy najlepszych wyników Imprezy, zawierającą
dane powierzone jemu do przetwarzania.

6. Prawa i obowiązki uczestników imprezy
1. Uiszczona Opłata startowa nie podlega zamianie ani zwrotowi. Organizator zastrzega
sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie
zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec Uczestnika poza zwrotem
ceny za udział w odwołanej Imprezie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z
uzasadnionych powodów, np. Siła Wyższa itp., a ponadto prawo do zmiany programu
Imprezy pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
3. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni
na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo
narażone są kobiety w ciąży.

4. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji i promocji/reklamy Imprezy
oraz innych przedsięwzięć Organizatora, a także sponsorów Imprezy. Wizerunek osób
przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany
dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, na co
uczestnik wyraża zgodę z momentem wejścia na Teren Imprezy.

7. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku
Uczestnika Wyścigu utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video i przekazania go do
wykorzystania partnerom Wyścigu na portalach Facebook, Instagram oraz na firmowych
stronach internetowych.
2. W przypadku złamania zasad powyższego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie
prawo do natychmiastowego skreślenia zawodników z listy uczestników.
3. Kwestie dotyczące Wyścigu, nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez
Organizatora.
4.Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne
programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub
w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
5.Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
6. Organizator może wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ochrony
przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z
uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy oraz bezpieczeństwa
Uczestnikom Imprezy.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2020 r.

