REGULAMIN IMPREZY „RAJD SAMOCHODOWY KRZEMKO”
1. Organizator
1.1 Organizatorem imprezy jest Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie ul. Zielona 6 64-120
Krzemieniewo
2. Impreza
2.1 Impreza odbywa się w dniu 27.10.2019r. od godz. 9:00 do 17:30 i polega na przejeździe uczestników
samochodami po wyznaczonej trasie na terenie gminy Krzemieniewo
2.2 Liczba miejsc w Imprezie jest ograniczona. Limit wynosi 30 samochodów
2.3 Każdy z Uczestników otrzyma w dniu imprezy: pakiet startowy, mapkę z trasą oraz materiały
promocyjne
2.4 Zgłoszenie udziału w Imprezie - www.tritime.pl (zespoły min.2 osobowe) nie później niż do dnia
20.10.2019r. lub do wyczerpania ilości miejsc
2.5 Opłata startowa wynosi 15 zł i zostanie przekazana na cele charytatywne. Opłata powinna zostać
wniesiona bez zbędnej zwłoki. Co kilka dni może nastąpić weryfikacja zapisów i zwolnienie nieopłaconych
miejsc.
3. Warunki uczestnictwa w Imprezie
3.1 W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik musi:
3.1.1 mieć ukończone 18 lat, a przypadku osób niepełnoletnich Uczestnik może brać udział w Imprezie
tylko jako osoba towarzysząca (np. pilot), wyłącznie za uprzednią zgodą opiekuna prawnego/
przedstawiciela ustawowego oraz musi znajdować się pod opieką tej osoby lub upoważnionego przez nią
innego opiekuna przez cały czas trwania Imprezy,
3.1.2 w przypadku Uczestnika, który jest kierowcą pojazdu – posiadać ważne prawo jazdy kategorii B,
3.2 Samochód Uczestnika musi:
3.2.1 być dopuszczony do ruchu drogowego tj. posiadać aktualny i ważny dowód rejestracyjny i ważny
przegląd techniczny,
3.2.2 posiadać aktualną polisę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
3.2.3 posiadać wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
3.2.4 być w stanie technicznym umożliwiającym bezpieczny i bezawaryjny udział w Imprezie.
3.3 Załogę Samochodu musi stanowić minimum Uczestnik-kierowca i-pilot będący osobą towarzyszącą
kierowcy.
4. Zapisy na Imprezę
4.1 W celu zapisania się na Imprezę Uczestnik powinien:
4.1.1 prawidłowo i kompletnie uzupełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej
www.tritime.pl
4.1.2 zapoznać się z Regulaminem Imprezy oraz zaakceptować jego postanowienia;
4.1.3 przesłać formularz zapisu za pomocą przycisku „wprowadź”
4.1.4 Po przesłaniu formularza zapisu do Organizatora, Uczestnikowi zostanie poinformowany o dokonaniu

zapisu w formie komunikatu. Uczestnik otrzyma na adres email wskazany w formularzu zapisu
potwierdzenie zapisu na Imprezę. Następnie na stronie www.tritime.pl musi dokonać płatności.
5. Obowiązki Uczestników
5.1 Uczestnik będzie przestrzegał obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów dotyczących
ruchu drogowego i porządku publicznego.
5.2 Uczestnik nie będzie zachowywał się w sposób wulgarny i niegrzeczny.
5.3 Uczestnik zobowiązuje się zachowywać w sposób koleżeński i odpowiedzialny wobec innych
Uczestników, w szczególności okazując im pomoc w czasie trwania Imprezy (nie licząc konkurencji i zadań
do wykonania).
5.4 Uczestnik zobowiązuje się nie prowadzić Samochodu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie
nietrzeźwości oraz pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających i psychoaktywnych.
5.5 Uczestnik jest zobowiązany prowadzić Samochód stosownie do swoich możliwości i doświadczenia na
drodze, w szczególności nie prowadzić Samochodu w stanie psychofizycznym zagrażającym
bezpieczeństwu pozostałych Uczestników lub osób trzecich.
6. Sytuacje nagłe
6.1 Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora o każdej nagłej sytuacji
telefonicznie pod numerem 605 567 878.
6.2 Sytuacjami nagłymi są wszelkie zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu osób i mienia, które wydarzyły
się lub mogą się wydarzyć w trakcie Imprezy, a w szczególności: kolizja drogowa, wypadek drogowy,
uszkodzenie Samochodu wpływające na bezpieczeństwo jego użytkowania lub możliwość przemieszczania
się, jakiekolwiek szkody na osobach lub w mieniu wyrządzone przez Uczestnika lub Uczestnikowi,
naruszenie nietykalności cielesnej Uczestnika oraz jakakolwiek utrata przez niego mienia.
6.3 Postanowienia niniejszego punktu nie uchybiają obowiązkom Uczestnika wynikającym z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności obowiązkom związanym z uczestnictwem w kolizji lub
wypadku drogowym.
7. Wizerunek, dane osobowe, prawa autorskie
7.1 Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że przebieg Spotkania może być utrwalany przez
Organizatora za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. W związku z powyższym uczestnik
oświadcza, że zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na filmie
nakręconym lub zdjęciach zrobionych podczas Spotkania, w następującym zakresie: na stronach serwisów
internetowych oraz na fanpage-ach na facebook-u lub w innych serwisach społecznościowych (Instagram,
Tweeter) W przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, przedstawiciele ustawowi uczestnika
oświadczają, że zezwalają Organizatorowi na rozpowszechnianie wizerunku niepełnoletniego uczestnika w
powyższym zakresie.
7.2 Administratorem danych osobowych Uczestników Imprezy na wszystkich etapach jej realizacji jest
Organizator.
7.3 Podczas imprezy „Rajd samochodowy Krzemko” organizator będzie utrwalał przebieg niektórych
elementów programu artystycznego imprezy w postaci obrazów cyfrowych, w związku z czym istnieje

możliwość utrwalenia danych biometrycznych w postaci wizerunku twarzy, osób uczestniczących w
imprezie. Wchodząc na teren imprezy, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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), tzw. RODO, w celu promocji imprezy i działalności organizatora.
8. Usunięcie Uczestnika z Imprezy
8.1 Organizator zastrzega prawo do usunięcia Uczestnika z Imprezy w razie:
8.1.1 zachowywania się przez Uczestnika w sposób nieobyczajny, wulgarny i niegrzeczny,
8.1.2 stwierdzenia, że prowadzi Samochód lub że usiłuje prowadzić Samochód w stanie po spożyciu
alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychoaktywnych,
8.1.3 stwierdzenia, że stan techniczny Samochodu zagraża bezpieczeństwu osób lub mienia.
9. Nagrody
9.1 Po zakończeniu rajdu przewiduje się wręczenie następujących nagród (za zdobyte punkty) 9.1.1
Nagroda rzeczowa i puchar dla najlepszej drużyny
9.1.2 Puchar dla najlepszej drużyny z gminy Krzemieniewo (kierowca musi być zameldowany w gminie
Krzemieniewo)
9.1.3 Puchar dla załogi jadącej najstarszym autem
9.1.4 Puchar dla najlepszej załogi jadącej Mazdą MX-5 (w przypadku przynajmniej 2 aut Mazda mx-5)
9.2. W przypadku remisów wygrywa załoga, której kierowca ma krócej prawo jazdy.
10.Przepisy końcowe.
10.1 Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.gck.krzemieniewo.pl/rajdkrzemko.pdf
oraz w siedzibie Organizatora.
10.2 Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumentów, które przysługują im na
mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy
postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi
Konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
10.3 W celu skontaktowania się z Organizatorem (np. w sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących Imprezy)
Organizator podaje następujące dane kontaktowe:

- nr telefonu 655360677
- adres email gck@krzemieniewo.pl
- adres Organizatora: GCK w Krzemieniewie ul. Zielona 6, 64-120 Krzemieniewo.

