
 

REGULAMIN EVENTU 

„ZMIERZ SIĘ Z NOWĄ CUPRĄ” 

 

 Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem  Eventu  jest  SJS  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Krakowie,  ul.  Władysława 

Żeleńskiego 103, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000333645, NIP: 945‐19‐31‐797, REGON: 357‐740‐

163 (zwana dalej SJS) na zalecenie spółki GRUPA PGD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

sp.k.  z  siedzibą w  Krakowie,  30  ‐  403  Kraków,  ul.  Rzemieślnicza  26, wpisanej  do  Rejestru 

Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla 

Krakowa‐Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000433795,  NIP: 679‐25‐75‐669 (zwana dalej PGD).   

 

2. Event  zostanie  przeprowadzony  zgodnie  z  niniejszym  Regulaminem  (zwanym  dalej 

Regulaminem). 

 

3. Event  polega  na  udziale  w  wykładzie  z  zakresu  doskonalenia  techniki  jazdy,  udziale  w 

praktycznym  szkoleniu  w  zakresie  doskonalenia  techniki  jazdy  z  wykorzystaniem  pojazdu 

Uczestnika, udziale w  teście nowego pojazdu  Seat  Leon Cupra pod okiem  instruktorów na 

specjalnie przygotowanym torze. Event zostanie zorganizowany w godzinach od 11 do 17. PGD 

zapewnia  posiłek  dla  uczestników  Eventu.  Szczegółowy  harmonogram  Eventu  stanowi 

Załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

4. Event zostanie przeprowadzony:  

a. w Krakowie – w dniu 30 września 2017  roku, w ośrodku  szkoleniowym Moto Park 

Kraków przy ul. Rzepakowej 4,  dla grupy 20 osób; 

b. w Słomczynie – w dniu 6 października 2017 roku, w ośrodku szkoleniowym Autodrom 

Słomczyn, Słomczyn 66, 05‐600 Grójec, dla grupy 20 osób. 

 

5. Uczestnik bierze udział w Evencie w terminie i lokalizacji wynikających z otrzymanej nagrody 

za  udział  w  Konkursie  "Zmierz  się  z  nową  Cuprą"  organizowanym  przez  PGD,  zgodnie  z 

deklaracją Uczestnika zgłoszoną podczas rejestracji do udziału w Konkursie. 

 

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Uczestników Eventu. Uczestnikiem Eventu 

jest osoba, która otrzymała nagrodę w Konkursie "Zmierz się z nową Cuprą" organizowanym 

przez PGD. 

 

7. Celem Eventu jest promocja nowego Seata Leon Cupra. 

 

8. Treść  niniejszego  Regulaminu  będzie  udostępniona  w  okresie  trwania  Eventu  na  stronie 

internetowej  http://www.seat.euromotor.pl/p/aktualnosci/zmierz‐sie‐na‐torze  oraz  u 

organizatora Eventu. 

 



9. Przed udziałem w Evencie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem i 

go zaakceptować. 

 

II. Warunki uczestnictwa w Evencie 

1. Warunkiem uczestnictwa w Evencie jest: 

 otrzymanie nagrody w Konkursie "Zmierz się z nową Cuprą" organizowanym przez PGD; 

 akceptacja niniejszego Regulaminu; 

 ukończenie 18 lat i posiadanie ważnego prawa jazdy; 

 posiadanie na własność samochodu osobowego  zgłoszonego w Konkursie "Zmierz się z nową 

Cuprą" oraz przyjazd ww. samochodem na miejsce organizacji Eventu; 

 brak przeciwwskazać medycznych do udziału w Evencie; 

 pełna zdolność psychofizyczna do kierowania pojazdami mechanicznymi. 

 

2. Osoby niespełniające warunków uczestnictwa w Evencie nie będą dopuszczone do udziału w 

nim. 

III. Bezpieczeństwo 

 

1. Za bezpieczeństwo Uczestników w trakcie Eventu odpowiada SJS. 

 

2. W  trakcie  Eventu  Uczestnicy  zobowiązani  są  do  wykonywania  poleceń  instruktorów  oraz 

zachowania bezpieczeństwa.  

 

3. Uczestnik pod wpływem alkoholu, środków odurzających  lub  innych substancji o podobnym 

działaniu zostanie wykluczony z udziału w Evencie. 

 

4. Uczestnik  może  zostać  wykluczony  z  udziału  w  Evencie  także  w  przypadku,  jeżeli  stan 

techniczny  pojazdu  Uczestnika  lub  zachowanie  Uczestnika  zagrażają  bezpieczeństwu 

uczestników Eventu, a także, gdy wystąpią inne okoliczności powodujące niebezpieczeństwo 

dla życia i zdrowia Uczestników Eventu.  

 

5. SJS  i PGD  zastrzegają prawo  zmiany  terminu Eventu  lub  jego przebiegu, w  tym przerwania 

Eventu jeżeli wystąpią okoliczności zagrażające bezpieczeństwu Uczestników, w szczególności 

niekorzystne warunki atmosferyczne lub zdarzenia o znamionach siły wyższej.  

 

6. Uczestnik  przez  przestąpienie  do  udziału w  Evencie  oświadcza,  iż  nie  są mu  znane  żadne 

przeciwwskazania medyczne do udziału w Evencie, posiada pełną zdolność psychofizyczną do 

kierowania  pojazdami  mechanicznymi,  oraz  że  jego  pojazd  jest  sprawny  technicznie  i 

umożliwia udział w Evencie. 

 

V. Dane osobowe.  

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (imię i nazwisko, adres e‐

mail,  numer  telefonu,  adres  zamieszkania)  przez  SJS  i  PGD  na  zasadach  określonych  w 

Regulaminie. 

 



2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest PGD oraz SJS. 

 

3. Administratorzy przetwarzają dane osobowe w celu realizacji Eventu. 

 

4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia. 

 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla udziału w Evencie.  

VI. Reklamacje 

1. Wszelkie  reklamacje  związane  z  Eventem  należy  przesyłać  listownie  na  adres  PGD:  ul. 

Rzemieślnicza 26, 30‐403 Kraków.  

 

2. PGD  udzieli  odpowiedzi  na  reklamację w  terminie  14  dni  na  adres wskazany  przez  osobę 

zgłaszająca reklamację. 

 


