REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE IMPREZY „30-lecie MAZDY MX-5”
1. Organizator
1.1 Organizatorem imprezy „30-lecie MAZDY MX-5” („Impreza”) jest Grupa Eskadra sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-422), ul.
Jeleniogórska 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000223980, NIP:
5262823248, („Eskadra”).
2. Impreza
2.1 Impreza odbywa się w dniach od 31 sierpnia godz. 8:00 do 1 września 2019 r. godz. 14:15 i polega na przejeździe uczestników
samochodami marki Mazda MX-5 po wyznaczonej trasie w Łodzi, zabawach, imprezie głównej dla Uczestników oraz
wystawieniu samochodów Uczestników w miejscu publicznym.
2.2 Liczba miejsc w Imprezie jest ograniczona i wynosi łącznie 400 miejsc – z czego 200 to miejsca dla kierowców samochodów
marki Mazda MX-5 oraz 200 to miejsca dla osób towarzyszących (dalej łącznie jako „Uczestnicy”, a każdy z osobna „Uczestnik”).
W przypadku wyczerpania się liczby miejsc Organizator niezwłocznie poinformuje o tym na stronie internetowej
www.urodzinymx5.pl.
2.3 Dodatkowo w ramach Imprezy odbędzie się gra miejska dla ograniczonej liczby 200 Uczestników (100 kierowców + 100 osób
towarzyszących). W grze miejskiej mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej
Imprezy zaznaczą chęć wzięcia udziału w grze miejskiej, aż do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku wyczerpania się liczby
miejsc Organizator niezwłocznie poinformuje o tym na stronie www.urodzinymx5.pl.
2.4 Każdy z Uczestników otrzyma w dniu Imprezy:
2.4.1 materiały informacyjne o Imprezie w postaci roadbooków, zawierających między innymi szczegółowy program Imprezy,
mapę lokalizacji Imprezy wraz z jej adresami; informacje te będą wcześniej częściowo udostępnione na stronie
internetowej Imprezy pod adresem www.urodzinymx5.pl,
2.4.2 informacje kontaktowe do Organizatora.
2.5 Zgłoszenie udziału w Imprezie jest możliwe – zgodnie z pkt 4 Regulaminu poniżej:
2.5.1 przez formularz rejestracyjny umieszczony na stronie internetowej Imprezy pod adresem: www.urodzinymx5.pl; oraz
2.5.2 nie później niż do dnia 15.08.2019 r. lub do wyczerpania ilości miejsc (o czym Organizator niezwłocznie poinformuje na
stronie www.urodzinymx5.pl).
2.6 Koszt udziału w Imprezie wynosi:
a) pakiet bez noclegu - wpisowe w kwocie 120 zł brutto od Uczestnika lub od dwóch Uczestników (Uczestnik – kierowca i
Uczestnik – osoba towarzysząca) – cena jest niezależna od tego, czy Uczestnik – kierowca bierze udział w Imprezie
samodzielnie, czy też z Uczestnikiem – osobą towarzyszącą;
b) pakiet z noclegiem w hotelu Hotel 500 Stryków w Smolicach, ul. Warszawska, Smolice 1B, 95-010 Stryków:
- w przypadku korzystania z pokoju dwuosobowego ze śniadaniem 310 zł brutto za dwóch Uczestników (jednego kierowcę i
jedną osobę towarzyszącą) (pakiet: nocleg i wpisowe za dwie osoby),
- w przypadku korzystania z pokoju jednoosobowego ze śniadaniem 270 zł brutto od Uczestnika (pakiet: nocleg i wpisowe za
jedną osobę);
c) pakiet z noclegiem w hotelu Hotel Kasor Stryków, Cesarka 2, 95-010 Stryków:
- w przypadku korzystania z pokoju dwuosobowego ze śniadaniem 430 zł brutto od dwóch Uczestników (jednego kierowcę i
jedną osobę towarzyszącą) (pakiet: nocleg i wpisowe za dwie osoby) ,
- w przypadku korzystania z pokoju jednoosobowego ze śniadaniem 380 zł brutto od Uczestnika (pakiet: nocleg i wpisowe za
jedną osobę)
Wykupienie pakietów z noclegami, o których mowa w lit. b i c jest możliwe do momentu wyczerpania wolnych pokoi we
wskazanych hotelach (o czym Organizator niezwłocznie poinformuje na stronie www.urodzinymx5.pl).
2.7 W ramach ceny, o której mowa w pkt 2.6, Organizator zapewnia udział w Imprezie wg planu stanowiącego Załącznik nr 1 do
Regulaminu. Uczestnik ma również możliwość skorzystania z miejsca postojowego, wyznaczonego na terenie Łodzi, w terminie
od 31 sierpnia o godzinie 17.00 do 1 września 2019 o godzinie 13.00 na którym może pozostawić Samochód. Skorzystanie z
miejsca postojowego jest możliwe wyłącznie dla Uczestników biorących udział w wystawie Samochodów, która będzie
odbywała się w ramach Imprezy.

3. Warunki uczestnictwa w Imprezie
3.1 W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik musi:
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3.1.1 mieć ukończone 18 lat, a przypadku osób niepełnoletnich Uczestnik może brać udział w Imprezie tylko jako osoba
towarzysząca, 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,
3.1.3 w przypadku Uczestnika, który jest kierowcą pojazdu – posiadać samochód marki Mazda MX-5.
3.2 Samochód Uczestnika („Samochód”) musi:
3.2.1 samochodem marki Mazda MX-5,
3.2.2 być dopuszczony do ruchu drogowego tj. posiadać aktualny i ważny dowód rejestracyjny i ważny przegląd techniczny,
3.2.3 posiadać aktualną polisę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
3.2.4 posiadać wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
3.2.5 być w stanie technicznym umożliwiającym bezpieczny i bezawaryjny udział w Imprezie.
3.3 Załogę Samochodu może stanowić Uczestnik-kierowca lub Uczestnik-kierowca i Uczestnik-pilot będący osobą towarzyszącą kierowcy.
4. Zapisy na Imprezę
4.1

4.3

W celu zapisania się na Imprezę Uczestnik powinien:
4.1.1

prawidłowo i kompletnie
www.urodzinymx5.pl; oraz

uzupełnić

formularz

zgłoszeniowy

znajdujący

się

na

stronie

internetowej

4.1.2

wybrać pakiet udziału w Imprezie z listy dostępnych pakietów;

4.1.3

zaznaczyć, czy Uczestnik – kierowca, bierze udział wraz z drugim Uczestnikiem – osobą towarzyszącą (pilotem); oraz

4.1.4

zapoznać się z Regulaminem (w tym z Załącznikiem nr 1 – świadczenia w ramach danego pakietu) oraz zaakceptować
jego postanowienia;

4.1.5

przesłać formularz zapisu wraz z zaznaczonymi odpowiednimi zgodami (checkboxami) do Organizatora za pomocą
przycisku „zgłoś udział ”.

Po przesłaniu formularza zapisu do Organizatora, Uczestnikowi zostanie poinformowany o dokonaniu zapisu w formie
komunikatu pop-up. Uczestnik otrzyma na adres email wskazany w formularzu zapisu potwierdzenie zapisu na Imprezę oraz
dane do dokonania płatności oraz informacje o wybranych pakietach.

4.4. Po sprawdzeniu poprawności danych zawartych w podsumowaniu zamówienia Uczestnik może dokonać płatności za udział
poprzez przelew bankowy na konto 74 1910 1048 2116 9910 6355 0001, SANTANDER BANK POLSKA S.. Uczestnik następnie
powinien przesłać potwierdzenie dokonanego przelewu na adres email kontakt@urodzinymx5.pl. Po zaksięgowaniu płatności
przez Organizatora Uczestnik otrzyma na adres email wskazany w formularzu zapisu potwierdzenie zapłaty. W przypadku
niedokonania opłaty przez Uczestnika w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, Organizator zastrzega sobie prawo do
anulowania zamówienia Uczestnika, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestnika za pośrednictwem wiadomości email.
5. Odstąpienie od umowy
5.1

Konsumentem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego) osoba fizyczna dokonującą z
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.2

Z uwagi na to, że usługi świadczone przez Organizatora są usługami, o których mowa w art. 38 pkt 12) ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta, tj. usługami w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy,
najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, na podstawie ww. przepisu Uczestnikom
będącym Konsumentami nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

6. Obowiązki Uczestników
6.1 Uczestnik będzie przestrzegał obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów dotyczących ruchu drogowego i porządku
publicznego.
6.2 Uczestnik nie będzie zachowywał się w sposób wulgarny i niegrzeczny.
6.3 Uczestnik zobowiązuje się zachowywać w sposób koleżeński i odpowiedzialny wobec innych Uczestników, w szczególności
okazując im pomoc w czasie trwania Imprezy.
6.4 Uczestnik zobowiązuje się nie prowadzić Samochodu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem
jakichkolwiek środków odurzających i psychoaktywnych.
6.5 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.
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7. Sytuacje nagłe
7.1 Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora o każdej nagłej sytuacji telefonicznie pod
numerem alarmowym 664 469 292 („Sytuacje nagłe”).
7.2 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.
7.3 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.
8. Wizerunek, dane osobowe, prawa autorskie
8.1 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 oraz Mazda
Motor Logistics Europe Naamloze Vennootschap (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Willebroek, Belgia,
prowadzącą działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – Mazda Motor Logistics Europe spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14b, 02 676 Warszawa („Mazda”) 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) wybranych przez Mazda w celu informowania o Imprezie oraz reklamowania i
promowania imprezy. W przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, przedstawiciele ustawowi uczestnika
oświadczają, że zezwalają Mazda na rozpowszechnianie wizerunku niepełnoletniego uczestnika w powyższym zakresie.
8.2 Administratorem danych osobowych Uczestników Imprezy na wszystkich etapach jej realizacji jest Organizator.
8.3 Administratorem danych osobowych wyłącznie tych Uczestników Imprezy, którzy wyrazili zgodę na rozpowszechnianie ich
wizerunku przez Mazda oraz w celach i w zakresie, o którym mowa w pkt 8.1, są dwaj niezależni od siebie administratorzy:
Mazda oraz Organizator.
8.4 Każdy administrator realizuje obowiązki RODO we własnym zakresie.
8.5 Dane osobowe wyłącznie tych Uczestników Imprezy, którzy wyrazili zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku przez Mazda
oraz Organizatora są przetwarzane przez każdego z ww. administratorów, tj. Mazda oraz Organizatora, w następującym
zakresie:
1)

Dane Uczestników Imprezy, którzy wyrazili zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku przez Mazda oraz Organizatora – w
zakresie wizerunek, imię i nazwisko, adresu zamieszkania, na podstawie zgody Uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku
w czasie Imprezy wyrażonej poprzez formularz rejestracyjny na stronie internetowej lub poprzez podpisanie papierowego
formularza zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku w czasie Imprezy (art. 6 ust. 1 lit. A w zw. z art. 4 ust. 11 RODO).

2)

Dane osobowe Uczestników Imprezy, którzy wyrazili zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku przez Mazda oraz
Organizatora będą również przetwarzane przez Mazda w celu obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń, na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Mazda (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

8.6 Dane osobowe Uczestników Imprezy, którzy wyrazili zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku przez Mazda oraz Organizatora
będą przetwarzane przez czas do wycofania zgody przez Uczestnika. W przypadku skierowania sprawy na drogę formalną, w
szczególności sądową, okres przetwarzania danych osobowych może ulec wydłużeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa (przedawnienie roszczeń).
8.7 Mazda oraz Organizator udostępniają dane osobowe Uczestników Imprezy, którzy wyrazili zgodę na rozpowszechnianie ich
wizerunku przez Mazda oraz Organizatora w zakresie niezbędnym do rozpatrywania obrony lub dochodzenia roszczeń, np.
kancelariom prawnym, sądom, organom ścigania.
8.8 Dane osobowe Uczestników Imprezy, którzy wyrazili zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku przez Mazda oraz Organizatora
będą ujawniane zgodnie z Regulaminem w zakresie, o którym mowa w pkt 8.1 Regulaminu.
8.9 Mazda oraz Organizator ujawniają również dane osobowe innym podmiotom, które realizują określone czynności w imieniu i na
rzecz Mazda oraz Organizatora, na podstawie zawartej z tymi podmiotami umowy powierzenia, np. integratorom
telekomunikacyjnym, doradcom prawno-podatkowym, biurom rachunkowym, itp.
8.10 Każdy ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych
przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Uprawnienia osoby, której dane dotyczą, w tym złożenie sprzeciwu można
wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane
we wstępie. Uczestnicy wyrażają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dobrowolnie. Każdy Uczestnik ma prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w każdym czasie i bez podawania przyczyny w zakresie, w jakim dane te są
przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych
dokonane przed jej cofnięciem.
8.11
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników Imprezy przez Mazda są zawarte w
„Polityce Prywatności” znajdującej się pod adresem: https://www.mazda.pl/polityka-prywatnosci/
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8.11’
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników Imprezy przez Eskadra zawarte są w
„Polityce Prywatności”
8.12 Uczestnik przesyłając zdjęcia lub filmy wideo, zwane dalej „Utworami”, poprzez formularz rejestracyjny lub na adres email
kontakt@urodzinymx5.pl, udziela Mazda i Organizatorowi, każdemu z osobna, nieodpłatnej licencji niewyłącznej,
nieograniczonej terytorialnie, na okres 5 lat, na korzystanie z Utworów w pełnym zakresie następujących pól eksploatacji:
a)utrwalenie i zwielokrotnianie Utworów w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi,
reprograficznymi, magnetycznymi, optycznymi oraz cyfrowymi na dowolnych nośnikach i produktach,
b) utrwalenie i zwielokrotnianie Utworów w postaci cyfrowej (egzemplarze cyfrowe) bez jednoczesnego tworzenia nośnika
fizycznego, w szczególności w ramach systemów teleinformatycznych,
c) rozpowszechnianie Utworów poprzez ich publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
w szczególność podczas Imprezy,
d)

włączanie Utworów do innych utworów lub materiałów;

e)
korzystanie z Utworów w celu reklamy i promocji Mazda oraz jej działalności na polach eksploatacji wskazanych w pkt a) –
d) powyżej.
8.13 Na zasadach i na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 8.12 Uczestnik udziela Mazda i Organizatorowi licencji niewyłącznej na
wykonywanie autorskich praw zależnych (prawa do zezwalania na korzystanie i rozporządzenie opracowaniem) do Utworów.
9. Usunięcie Uczestnika z Imprezy
9.1 Organizator zastrzega prawo do usunięcia Uczestnika z Imprezy w razie:
9.1.1 zachowywania się przez Uczestnika w sposób nieobyczajny, wulgarny i niegrzeczny,
9.1.2 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,
9.1.3 stwierdzenia, że stan techniczny Samochodu zagraża bezpieczeństwu osób lub mienia.

10. Przepisy końcowe. Reklamacje
10.1 Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.urodzinymx5.pl 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) lub złożenia reklamacji
dotyczących Imprezy, Organizator podaje następujące dane kontaktowe:
- nr telefonu (12) 25 23 700 lub nr faxu (12) 25 23 701
- adres email Organizatora: kontakt@urodzinymx5.pl
- adres Organizatora: Grupa Eskadra sp. z o.o. ul. Jeleniogórska 17, 30-422 Kraków, z dopiskiem „ 30 lat MX-5”.
10.4 Organizator rozpatruje reklamację i odpowiada zgłaszającemu w sposób, w jaki reklamacja została do niego przesłana, na
nr lub adres podany w reklamacji, w przypadku Konsumentów - niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.
10.5 Konsumentom przysługuje nadto możliwość skorzystania z sądowych oraz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń np. przed polubownymi sądami konsumenckimi, funkcjonującymi przy Wojewódzkich Inspektorach
Inspekcji Handlowe. Szczegółowi informacje można znaleźć pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

ZAŁĄCZNIK NR 1
PLAN IMPREZY
Sobota 31.08
8:00 – 10:00 REJESTRACJA NA START!
Hotel 500, odbiór pakietów startowych
10:00 – 10:15 JAK SIĘ W TO GRA?
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oficjalne powitanie / briefing
10:15 NO TO JAZDA!
rozpoczęcie gry miejskiej
10:15 – 17:00 INNA STRONA MIASTA
gra miejska na terenie Łodzi
18:00 – 19:00 MIEJSCE NA PIĘKNO
spotkanie wszystkich uczestników zlotu w miejscu wieczornej imprezy
19:00 -24:00 PODRÓŻ PRZEZ TRZY DEKADY
start imprezy wieczornej
Od 21:00 OKIENKO TRANSFEROWE
transport z miejsca imprezy do hoteli
Niedziela 1.09
10:00 OKIENKO TRANSFEROWE
transport z hoteli na miejsce wystawy Mazdy MX-5
11:00-13:30 OKO W OKO Z LEGENDĄ
wystawa samochodów (otwarta także dla mieszkańców)
13:30 – 14:15 MIASTO JEST NASZE!
parada aut ulicami Łodzi
14:15 KAŻDY KONIEC TO NOWY POCZĄTEK!
zakończenie zlotu i pożegnanie
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