Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach z zakresu
doskonalenia techniki jazdy oraz samochodowych imprezach
integracyjnych organizowanych przez SJS S.A.
Określenia użyte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa oznaczają:
OWU - należy przez to rozumieć niniejsze „Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach
z zakresu doskonalenia techniki jazdy oraz samochodowych imprezach integracyjnych”
określający zasady uczestnictwa w szkoleniach z zakresu doskonalenia techniki jazdy
oraz samochodowych imprezach integracyjnych organizowanych przez SJS S.A.,
Impreza - należy przez to rozumieć szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy lub
samochodową imprezę integracyjną organizowane przez SJS S.A.,
SJS S.A. – Organizator, z siedzibą w Krakowie 31-353, przy ul. Wł. Żeleńskiego 103,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000333645, która działając w
imieniu własnym i na własny rachunek podejmuje się realizacji Imprezy na rzecz
KLIENTA,
Uczestnik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną biorącą czynny udział w Imprezie,
Obiekt – należy przez to rozumieć Tor „Kielce” lub inny ośrodek wynajęty przez SJS S.A.,
na którym odbywa się impreza,
Instruktor SJS – osoba lub osoby prowadzące i nadzorujące realizację Imprezy,
w szczególności ubrane w odzież firmową SJS S.A jak również osoby nie dysponujące
taką odzieżą, występujące w imieniu SJS S.A.,
Program – należy przez to rozumieć program szkolenia I, II lub III stopnia lub program
imprezy integracyjnej oraz każdy inny program stworzony przez SJS, który jest własnością
SJS S.A.,
Ćwiczenie – należy przez to rozumieć ćwiczenie z techniki jazdy odbywające się podczas
szkolenia na specjalnie wyznaczonym module szkoleniowym z wyłączeniem drogi
dojazdowej do tego modułu. Ćwiczenie wykonuje uczestnik w obecności instruktora oraz
na jego wyraźne polecenie,
Próba sprawnościowa – należy przez to rozumieć wyznaczony odcinek drogi
na Obiekcie, na którym dokonywany jest przejazd wraz z trasą dojazdową do niego. Próbę
sprawnościową wykonuje uczestnik w obecności instruktora oraz na jego wyraźne
polecenie,
Biuro SJS S.A. – biuro w Krakowie, przy ul. Wł. Żeleńskiego 103, telefon 12 417 39 53.
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

OWU dotyczą uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SJS S.A.

2.

SJS S.A. przyjmuje, że każdy Uczestnik upewnił się, iż jego stan zdrowia i ogólna
kondycja psychofizyczna pozwala na udział w Imprezie. Jeżeli okaże się, inaczej
wówczas Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do SJS S.A.
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II.

REALIZACJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.

SJS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Imprezy, jeżeli zostało ono spowodowane:
a) działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, a w szczególności spóźnieniem
na Imprezę,
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących
w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub
zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
c)
niesprawnością lub niewydolnością techniczną samochodu używanego przez
Uczestnika, a nie użyczonego przez SJS S.A.
d) siłą wyższą.

2.

Przedstawiciele SJS S.A. oraz osoby przez niego zaproszone mają prawo wstępu
na teren obiektu podczas trwania Imprezy.

3.

Uczestnik może korzystać z obiektu i atrakcji jedynie w godzinach oraz zakresie
ustalonym w Programie i pod opieką pracowników SJS S.A.

4.

Podczas trwania imprezy, zabrania się przebywania na obiekcie osób do lat 16 bez
opieki dorosłych.

III.
1.

BEZPIECZEŃSTWO
Przed rozpoczęciem Imprezy, jej Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się
z niniejszymi zasadami bezpieczeństwa w zakresie korzystania i poruszania się po
obiekcie oraz użytkowania sprzętu zapewnionego przez SJS S.A. jak również muszą
podpisać Oświadczenie wymagane przez SJS S.A.- Załącznik nr 1

2.

Uczestnik, który w trakcie imprezy korzysta ze sprzętu nie zapewnionego przez SJS
S.A. obowiązany jest dostarczyć sprzęt w pełni sprawny technicznie i przystosowany
do warunków imprezy.

3.

Instruktor SJS ma prawo odmówić wejścia lub usunąć z obiektu każdą osobę, która
nie stosuje się do zasad bezpieczeństwa, przeszkadza, jest agresywna lub pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zagraża sobie lub osobą
trzecim, nie stosuje się do OWU oraz nie reaguje na uwagi pracowników SJS S.A. W
takim przypadku SJS S.A nie zwraca opłaty za Imprezę. Za wszystkie dodatkowe
koszty jest odpowiedzialny uczestnik.

4.

SJS S.A. może przerwać Imprezę jeśli nastąpi naruszenie OWU lub sytuacja zagraża
bezpieczeństwu uczestników, Instruktorów SJS lub użytego sprzętu.

5.

Przed przystąpieniem do zajęć praktycznych z doskonalenia techniki jazdy, zaleca
się wypakowanie bagażu, gaśnic oraz zdemontowanie anten CB Radia.

6.

W trakcie Imprezy, Uczestnicy poruszają się po torze z włączonymi światłami mijania
oraz w zapiętych pasach bezpieczeństwa.

7.

Uczestnikom Imprezy nie wolno trenować i ćwiczyć poza modułem szkoleniowym
prowadzonym aktualnie przez instruktora.

8.

Na terenie obiektu obowiązują przepisy Ruchu Drogowego. Prędkość poruszania się
na drogach dojazdowych do ćwiczeń nie może przekraczać 40km/h, a w strefie PITSTOP – 20km/h. Uczestnik zobowiązany jest do wykonywania ćwiczeń
szkoleniowych z prędkościami nie większymi niż podane przez Instruktora SJS
prowadzącego ćwiczenie.
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9.

W trakcie Prób Sprawnościowych Uczestnik zawsze zobowiązany jest
do prowadzenia pojazdu z prędkością zapewniającą pełną nad nim kontrolę.
Prędkość ta musi być odpowiednio dopasowana do rodzaju drogi, widzialności oraz
warunków pogodowych w czasie jazdy, tak jak i musi być w zakresie personalnych
umiejętności kierowcy. W przypadku zaistnienia zdarzenia wynikającego z łamania
niniejszego przepisu SJS S.A. ma prawo wystąpić do Klienta o zwrot uzasadnionych
kosztów.

10. W czasie trwania Imprezy samochody użyczone przez SJS są objęte pełnym
ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej na torze oraz w przypadku podróży,
na trasach określonych przez instruktora. Jakiekolwiek uszkodzenie samochodu musi
być natychmiast zgłoszone instruktorowi. Od chwili przyjęcia pojazdu do chwili zwrotu
uczestnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność w stosunku do SJS S.A. za
zniszczenie pojazdu lub jego uszkodzenie w wyniku rażącego niedbalstwa lub
umyślnego wykroczenia. W przypadku szkody spowodowanej z winy uczestnika
będzie on obciążony kwotą 2000zł z tytułu udziału własnego. W przypadku
zawinienia uczestnika, SJS S.A zastrzega sobie prawo do dochodzenia wobec
uczestnika kwoty za szkody nie pokryte przez ubezpieczyciela.
11. SJS S.A. zastrzega sobie prawo zmiany godzin rozpoczęcia lub zakończenia imprezy
w szczególności dla zapewnienia należytego bezpieczeństwa na terenie obiektu. O
zmianach godzin imprezy SJS S.A. powiadomi Uczestnika co najmniej na trzy dni
przed rozpoczęciem Imprezy.
IV.
1.

REKLAMA, MARKETING
Uczestnik nie może umieszczać na obiekcie, ani samochodach należących do SJS
S.A. materiałów promocyjnych i reklamowych

2.

Filmowanie, robienie zdjęć i ich wykorzystanie, każdorazowo wymaga zgody SJS
S.A. Na prośbę SJS S.A. materiał foto i video musi zostać przekazany SJS S.A.
z uwzględnieniem zapisów Prawa Autorskiego.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI.
1. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r.
(Dz. U. 133/1997 poz. 833 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych
jest SJS S.A.
2.

Uczestnikowi zawsze przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich
poprawiania. Jednakże odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi
wyłącznie Uczestnik.

VI.
1.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
SJS S.A. zastrzega sobie możliwość pojawienia się drobnych różnic pomiędzy
opisem Imprezy, a jego faktyczną realizacją, w szczególności odnośnie godzin
realizacji, miejsc poszczególnych prób i ćwiczeń oraz typów i kolorów samochodów
itp.
Kraków, Czerwiec 2016r
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