
REGULAMIN WYPRAWY MOTOCYKLOWEJ MOTOHISZPANIA 
 

§ 1 
ORGANIZATOR I UCZESTNICY SZKOLENIA 

 
1. Organizatorem wyprawy motocyklowe MotoHiszpania (zwanej dalej Wyprawą) jest Stowarzyszenie         

Edukacji Permanentnej zwane dalej Organizatorem. 
2. Uczestnikiem Wyprawy 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. 

3. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia dla Uczestnika na czas trwania Wyprawy: 
a. zakwaterowania (trzy noclegi); 
b. wyżywienia (śniadania oraz obiadokolacje); 
c. transferu na trasie lotnisko Alicante - hotel - lotnisko Alicante; 
d. wynajmu motocykla na trzy dni; 
e. paliwo do motocykla na całej trasie; 
f. ubezpieczenia turystycznego; 
g. przeprowadzenia treningu z bezpiecznej techniki jazdy na motocyklu; 
h. opieki kadry MotoPomocni oraz MotoFiesta.  

4. Organizator nie jest zobowiązany wobec Uczestnika do świadczeń innych niż opisane w Regulaminie w             
szczególności: 

a. przelotu na lotnisko Alicante; 
b. opłat za wszelkie bilety wstępu (jeżeli uczestnik korzysta z biletowanych atrakcji turystycznych); 
c. kaucji za wynajem motocykla. 

5. Stroną wynajmu motocykla jest partner Organizatora - MotoFiesta. 
 

§ 2 
PŁATNOŚCI I REZYGNACJA 

 
1. Uczestnik po wysyłce formularza zgłoszeniowego zobowiązany jest w terminie 3 dni do wpłaty zadatku w               

wysokości 50% ceny za udział w Wyprawie. Brak wpłaty równoznaczny jest z anulowaniem zgłoszenia.  
2. Pozostała kwota (50% ceny) Uczestnik opłacić musi do 14 dni przed terminem Wyprawy. 
3. Uczestnik może zrezygnować́ z udziału w Wyprawie w każdym momencie na następujących warunkach:  

a. w przypadku rezygnacji do 14 dni przed Wyprawą – przepadek wpłaconego zadatku,  
b. w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż̇ 14 dni przed Wyprawą – brak zwrotu wpłaconej               

kwoty.  
4. W przypadku opisanym w pkt 3 Uczestnik może wskazać́ inna osobę̨, która zamiast niego weźmie udział                

w Wyprawie na takich samych warunkach.  
5. Za datę̨ rezygnacji z udziału w Wyprawie przyjmuje się̨ dzień́ wpływu oświadczenia o rezygnacja              

wysłanego na adres szkolajazdy@motopomocni.pl  
6. W przypadku braku minimum 6 zgłoszeń́ na określony termin Wyprawy Organizator zastrzega            

możliwość́ braku przeprowadzenia szkolenia z bezpiecznej techniki jazdy podczas Wyprawy. W takim            
przypadku cena za udział w Wyprawie zostaje obniżona. 
 

§ 3 
BEZPIECZEŃSTWO WYPRAWY 

 
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 Wyprawie zobowiązuje się do: 
a. udziału w Wyprawie w przystosowanym do jazdy na motocyklu stroju oraz homologowanym            

kasku, 
b. przestrzegania wszelkich przepisów prawnych i zasad bezpieczeństwa, 
c. braku udziału w Wyprawie 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 Wyprawy bez konieczności zwrotu           
żadnych środków. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które mogą            
wystąpić podczas Wyprawy. Uczestnik zrzeka się możliwości dochodzenia wszelkich roszczeń względem         
Organizatora.  
 

§ 4 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018. 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 Wyprawy 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. 

 
 

 


