
 

REGULAMIN TRENINGÓW TECHNIKI JAZDY 
 

§ 1 
ORGANIZATOR I UCZESTNICY SZKOLENIA 

 
1. Organizatorem treningu techniki jazdy (zwanego dalej Treningiem) jest Stowarzyszenie Edukacji 

Permanentnej zwane dalej Organizatorem. 
2. Uczestnikiem Treningu może być motocyklista, który dokona prawidłowej rejestracji w formularzu 

dostępnym na stronie motopomocni.pl Za prawidłową rejestrację uznaje się taką, która skutkuje 
otrzymaniem przez Uczestnika potwierdzenia w formie wiadomości e-mail od Organizatora. 

 
§ 2 

PŁATNOŚCI I REZYGNACJA 
 

1. Uczestnik po wysyłce formularza zgłoszeniowego zobowiązany jest w terminie 3 dni do wpłaty całości ceny 
za udział w Treningu. Brak wpłaty równoznaczny jest z anulowaniem zgłoszenia.  

2. Uczestnik może zrezygnować ́z udziału w Treningu w każdym momencie na następujących warunkach:  
a. w przypadku rezygnacji do 14 dni przed Treningiem – zwrot wpłaconej kwoty w wysokości 50%,  
b. w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż ̇14 dni przed Treningiem – brak zwrotu wpłaconej 

kwoty.  
3. W przypadku opisanym w pkt 2.B uczestnik może wskazać ́inną osobę,̨ która zamiast niego weźmie udział 

w Treningu na takich samych warunkach.  
4. Za datę ̨rezygnacji z udziału w Treningu przyjmuje się ̨dzień́ wpływu oświadczenia o rezygnacja wysłanego 

na adres szkolajazdy@motopomocni.pl  
5. W przypadku braku minimum 4 zgłoszeń́ na określony termin Treningu Organizator zastrzega możliwość ́

jego odwołania o czym poinformuje uczestnika najpóźniej 7 dni przed terminem Treningu. W przypadku 
odwołania Treningu przez Organizatora zwróci on uczestnikowi pełną wpłaconą przez niego kwotę.̨  

6. Organizator zwraca wpłaconą kwotę ̨na warunkach określonych w pkt 2.A i 5 w terminie 7 dni.  
 

§ 3 
BEZPIECZEŃSTWO TRENINGU 

 
1. Uczestnik deklaruje, że posiada ważne Prawo Jazdy uprawniające do kierowania motocyklem, nie został 

wobec niego orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów oraz nie toczy się wobec niego postępowanie sądowe 
lub administracyjne mogące skutkować wydaniem takiego zakazu lub cofnięciem uprawnień do kierowania 
pojazdami. 

2. Uczestnik deklaruje, że posiada umiejętności do poruszania się motocyklem i jest świadomy 
niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą jazda na motocyklu. 

3. Uczestnik biorący udział w Treningu zobowiązuje się do: 
a. udziału w Treningu w przystosowanym do jazdy na motocyklu stroju oraz homologowanym kasku, 
b. przestrzegania wszelkich przepisów prawnych i zasad bezpieczeństwa, 
c. braku udziału w treningu po spożyciu alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, 
d. zachowania zgodne z przyjętymi normami społecznymi. 

4. Jeżeli Uczestnik pomimo uprzedniego upomnienia ze strony Organizatora zagraża innym Uczestnikom, 
narusza prawo, powoduje szkodę na rzecz innych lub łamie postanowienia pkt 3 a-d, to Organizator 
zastrzega sobie prawo natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Treningu. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które mogą 
wystąpić podczas Treningu. Uczestnik zrzeka się możliwości dochodzenia wszelkich roszczeń względem 
Organizatora. Organizator nie zapewnia żadnego dodatkowego ubezpieczenia dla Uczestników. 

 



 

§ 4 
WYPOŻYCZENIE MOTOCYKLA 

 
1. W przypadku wypożyczenia motocykla przez Uczestnika od Organizatora, Uczestnik wyraża zgodę na 

potrącenie z kwoty wpłaconej kaucji (1.000,00 zł) ewentualnych kosztów naprawy udostępnionego na czas 
Treningu motocykla według wyceny Autoryzowanej Stacji Obsługi. 

 
 

§ 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2018. Organizator może wprowadzić zmiany w regulaminie o 

czym poinformuje Uczestników w formie wiadomości e-mail.  
2. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i 

materiałach audio-wideo podczas Treningu przez Organizatora. Udzielona zgoda nie jest ograniczona 
czasowo i obejmuje wszelkie formy publikacji w szczególności stronę internetową Organizatora i 
wykorzystywane przez niego kanały social media. 

 
 


