1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem gry Ekspedycja Express misja Europa, zwanego dalej EEX, jest TTA GROUP SP.Z O.O
ul. Sołtysowicka 62 a, 52-203 Wrocław,.
1) Gra Ekspedycja Express misja Europa zostanie przeprowadzony w dniach
30.06.2018 – 07.07.2018.
2) W ramach EEX przewidziane jest wydanie pakietów startowych w miejscu rozpoczęcia gry we
Wrocławiu w dniu 30.06.2018 w godzinach 8.00 – 9.45. O miejscu rozpoczęcia gry uczestnicy
zostaną poinformowani drogą mailową. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają
następujące znaczenie:
a) Pakiet startowy – zestaw umożliwiający wzięcie udziału w konkursie Ekspedycji Express misja
Europa. Zawiera numer startowy zapewniający miejsce w konkursie, koszulkę Ekspedycja
Express misja Europa gadżety dodawane co roku przez organizatora oraz ubezpieczenie PZU
Wojażer.
b) Ubezpieczenie– ubezpieczenie PZU Wojażer ważne w dniach od 30.06.2018 do 07.07.2018.
Szczegółowy zakres ubezpieczenia przedstawia załącznik nr 1 do regulaminu.

2. CELE GRY
1)
2)
3)
4)
5)

Promowanie idei podróżowania i poznawania nowych kultur.
Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz alternatywnych form podróżowania.
Przełamywanie barier językowych.
Rywalizacja z innymi graczami.
Wysiłek fizyczny połączony z dobrą zabawą.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W grze udział może wziąć 200 osób. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Uczestnictwo w grze dozwolone jest jedynie w zespołach dwuosobowych.
3. Możliwość uczestnictwa posiada drużyna, której członkowie w dniu rozpoczęcia gry mają nie
mniej niż 18 lat. Osoba chcąca wziąć udział w grze zobowiązana jest do rejestracji poprzez
formularz zgłoszeniowy, który zostanie udostępniony na stronie internetowej
www.europa.ekspedycjaexpress.pl w dniu 19 maja 2018 od godziny 16:00. Rejestracja
będzie trwała do wyczerpania miejsc.
4. Rejestracji drużyny można dokonać tylko raz. W przypadku otrzymania dwóch tych samych
zgłoszeń lub powtórzenia jednej osoby w dwóch zgłoszeniach drugie i kolejne zgłoszenie
zostanie automatycznie usunięte z bazy.
5. Formularz zgłoszeniowy obejmuje następujące dane osobowe obojga uczestników:
a) imię
b) nazwisko
c) adres zameldowania
d) pesel
e) adres e-mail
f) numer telefonu komórkowego

6. Warunkiem udziału w grze jest:
a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej;
b) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu;
c) Akceptacja udziału w grze na własną odpowiedzialność, mając na uwadze
niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości gry, które mogą
polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia;
d) Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika
podanych w formularzu zgłoszeniowym
e) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub
zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach
promocyjnych Organizatorów, w zakresie określonym w ust. 6 poniżej.
7. Wzór oświadczenia zawierającego zgody, o których mowa w pkt. 3 ust. 6, stanowi Załącznik
nr 2 do niniejszego Regulaminu.
8. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w
następujących formach:
a) Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w
dowolnej formie,
b) Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na
której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub
oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie,
9. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
10. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
11. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym,
12. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
13. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
14. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w grze w postaci zdjęć z trasy.
15. Każdy uczestnik oświadcza, że jego dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są kompletne
i zgodne z prawdą.
16. Każda osoba z zespołu, której dane osobowe zostały wysłane w formularzu zgłoszeniowym
udostępnionym na stronie internetowej www.europa.ekspedycjaexpress.pl wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb niezbędnych do
realizacji EEX, zawarcia umowy z ubezpieczycielem oraz procesu z rekrutacji uczestników EEX
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:
Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).
17. Uczestnicy zobowiązani są do wniesienia opłaty w wysokości 998,00 zł, za każdą drużynę.
Wpłata ta umożliwi udział w grze. Wpłatę należy wnieść na wskazane przez Organizatora
konto w tytule przelewu wpisując: ME/Imię i nazwisko uczestnika/uczestników. Wpłata
pokryje koszty manipulacyjne, organizacyjne oraz wszystkie opłaty za bilety wejściowe
związane z zadaniami w trakcie zadań konkursowych, ubezpieczenie Wojażer, a także koszt
transportu powrotnego dnia 7.07.2018. Kwotę 998 zł należy uiścić do dnia 22.05.2018
włącznie. Obowiązuje data zaksięgowania przelewu.

18. Organizator potwierdzi spełnienie wszystkich wymagań formalnych drogą mailową do dnia
18 czerwca włącznie.
19. Niedokonanie wpłaty oraz nieuzupełnienie danych w wyżej wymienionym terminie jest
jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w EEX oraz skreśleniem drużyny z listy.
20. Zmiana danych jednej osoby z zespołu jest możliwa jednorazowo. Zmian należy dokonywać
do 10 czerwca 2018. Zmiany dokonywane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
21. W razie rezygnacji uczestników z gry lub skreślenia z listy uczestników Organizator zastrzega
sobie prawo do umieszczenia kolejnej drużyny z listy rezerwowej w miejsce drużyny
rezygnującej lub skreślonej.
22. Drużyna zobowiązana jest do odbioru pakietu w dniu 30.06.2018 w godzinach 8.00 – 9.00 we
Wrocławiu. Odbiór pakietu w innym terminie nie jest możliwy.
23. Odsprzedaż lub oddanie miejsca na liście startowej jest niedozwolona i nie wywołuje skutków
w postaci przekazania miejsca na liście uczestników zespołowi odkupującemu lub
oddającemu miejsce.
24. Uczestnik jest zobowiązany podczas całej gry do posiadania włączonego własnego telefonu
komórkowego z aktywnym polskim numerem telefonu.

4. ZASADY GRY
1. Gra polega zdobyciu jak największej ilości „Ekspedycyjnej gotówki” poprzez wykonywanie
wskazanych zadań w trakcie konkursu i zajęte miejsca w finale danego dnia.
2. Uczestnicy każdego dnia na podane numery telefonów komórkowych będą otrzymywać
zadania oraz instrukcje, które pozwolą im na pokonanie danego etapu gry.
3. Uczestnicy zobowiązani są do poruszania się tylko i wyłącznie bezpłatnym transportem,
pieszo lub komunikacją miejską w miastach.
4. Organizator wydarzeń o których mowa w art. 1 nie odpowiada za ewentualne szkody oraz
zdarzenia spowodowane i poniesione przez uczestników występujące na trasie EEX 2018.
5. Uczestnicy zobowiązani są w sposób zgodny z przeznaczeniem korzystać z otrzymanego
sprzętu, jeśli taki podczas danego zadania zostanie im udostępniony/wypożyczony.
6. Uczestnicy zobowiązani są wykonywać zadania oznaczone jako obowiązkowe, w przeciwnym
wypadku nie otrzymają za nie „Ekspedycyjnej gotówki”.
7. Drużyny mogą podczas trwania gry przekazywać sobie informacje i pomagać w zadaniach.
8. Uczestnicy mogą korzystać z internetu, urządzeń lokalizacyjnych, aparatów, kamer itp.
podczas trwania gry
9. Uczestnicy mogą posiadać gotówkę na własne wydatki.
10. Uczestnicy mogą spać na własny koszt w schroniskach/hostelach/hotelach.
11. Uczestnicy podczas gry nie mogą przekazywać i/lub zabierać zdobytej „Ekspedycyjnej
gotówki” innym drużynom.
12. Uczestnicy nie mogą rozdzielać się w drużynie na więcej niż 50 metrów.
13. Uczestnicy nie mogą kupować rzeczy potrzebnych do wykonania zadania.
14. W przypadku kiedy uczestnicy nie dotrą w wyznaczonym terminie na finał danego etapu lub
finał całej gry nie przysługują im żadne roszczenia w stosunku do Organizatora w

szczególności zwrot części kosztów a także transportu powrotnego w innym terminie niż
wskazany w pkt. 3 ust. 11.
15. Wszystkie zasady gry opisane są na stronie internetowej - europa.ekspedycjaexpress.pl i
zostaną rozesłane uczestnikom do dnia 20 czerwca 2018.
16. W celu sprawdzenia najszybszych drużyn organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji
dokumentacji z przebytej trasy za pomocą relacji zdjęciowej wykonanej przez uczestnika na
trasie, lub historii GPS. Wymagane będzie przedstawienie minimum 20 zdjęć wykonanych
przez jedną drużynę jednoznacznie dokumentujących przebieg trasy gry.

5. NAGRODY
1. Nagrodami przewidzianymi w grze są:
a) I miejsce – Nagroda lub nagrody rzeczowe o równowartości 4 tyś zł.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody z przyczyn
leżących po stronie uczestnika gry.
3. Nagrody w grze nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

6. BEZPIECZEŃSTWO
1. Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników, jak i w trosce o
przygotowane zadania i rywalizację „fair play” zabrania się niszczenia, zrywania,
dewastowania przygotowanych przez organizatorów elementów gry takich jak: oznaczenia
drogi, QR kody, tabliczki, mapy itp. W przypadku złamania powyższego zakazu organizator
może wyciągnąć konsekwencje prawne w stosunku do uczestnika.
2. Zabrania się przynoszenia na grę przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych
uczestników.
3. Ze względu na charakter gry, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi
zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem kolejnych etapów gry.
4. Uczestnik bierze udział w grze na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w grze wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych.
5. Organizator zobowiązuje się do rzetelnego wykonania wszystkich obowiązków wynikających
z gry z poszanowaniem przepisów prawa, przyjętych standardów, wykorzystując w tym celu
wszystkie posiadane możliwości, a także mając na względzie dobrą zabawę uczestników.
6. Organizator ma prawo odmówić do startu w grze osobom, które nie stosują się do
wskazówek obsługi lub co, do których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu,
narkotyków lub innych podobnie działających środków, jeżeli wpływają na bezpieczeństwo
całej grupy. W takim przypadku uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu
należności za udział w grze.
7. Uczestnik gry podpisując oświadczenie i akceptuje warunki Regulaminu.
8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i do porządkowania się
decyzjom organizatora.

7. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI
1. TTA GROUP SP. Z O.O podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania
usługi, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy i możliwości usługodawcy.
2. Klient reklamujący usługę zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić TTA GROUP SP. Z O.O o
swoich roszczeniach.
3. Reklamacje związane z usługą może zgłaszać, mailowo pod adresem
lubie@ekspedycjaexpress.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i
datę wystąpienia nieprawidłowości związanej usługą Ekspedycja Express.
5. TTA GROUP SP. Z O.O zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14
dni.

8. SĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym
jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami
kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

9. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów
rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania
reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd
polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów
Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej
dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596).
Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania
reklamacyjnego jest bezpłatne. Usługodawca zgadza się na pozasądowe rozstrzyganie
sporów.
2. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za
pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w
odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
Sprzedawca nie ma kontroli;
g. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo
inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne
niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo
odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych
usług lub produktów;
h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
j. zawartej w drodze aukcji publicznej;
k. o świadczenie usług 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;

l.

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o
utracie prawa odstąpienia od umowy.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników gry będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia
gry, w tym przyznania wyróżnień, kontaktu z klientem związanego z organizacją gry.
3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z
zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże
ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział w
grze.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Organizatora i może
być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez uczestników. Treść REGULAMINU może być też
przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie uczestnika.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe
przepisy prawa, w szczególności:
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze
zm.);
5. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze
zm.);
7. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz.
631 ze zm.),
8. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
9. Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze
zm.).
10. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
11. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej
wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają
pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.
12. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z
prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to
w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

13. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w
celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo
własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
14. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora
Strony Internetowej.
15.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek
praw Klienta będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy
obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z
powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

13. INFORMACJE DODATKOWE

1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności cywilnej), za
wszelkiego rodzaju szkody spowodowane, bądź poniesione przez uczestników z ich własnej
winy, bądź winy osób trzecich, w szczególności miejscach i obiektach w których będą
umieszczone zadania do wykonania przez uczestników.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu uczestnika, które zostały
spowodowane wskutek działania innych uczestników, bądź osób trzecich lub które powstały w
wyniku działań podjętych przez Służby Porządkowe.
3. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z warunkami ubezpieczenia i przyjmują do
wiadomości, że ubezpieczenie nie działa, kiedy uczestnik znajduje się pod wpływem alkoholu
lub innych środków odurzających.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w
komunikacji z uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników osób, które złamią
regulamin EEX 2018 lub regulamin campingu, bądź nie będą stosowały się do poleceń
Organizatorów.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu z uzasadnionej
przyczyny. Wyłączne prawo interpretacji regulaminu należy do Organizatora. Zmiana
regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Integralną część regulaminu stanowi załącznik:
8. Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Wojażer (link)
9. Organizator nie pokrywa Uczestnikom gry wyżywienia oraz noclegów.
10. Informacje dodatkowe:
a) udział w wyścigu jest dobrowolny,
b) gra odbędzie się bez względu na pogodę,
c) osoby biorące udział w grze wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji imprezy zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.)

d) osoby biorące udział w wyścigu wyrażają zgodę na podanie swoich danych osobowych w
środkach masowego przekazu informujących o imprezie,
11. W razie pytań prosimy o kontakt na adres mailowy lubie@misjaeuropa.pl.
12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny najpóźniej
do10. 06.2017 roku.
13. . Podpisanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego
regulaminu

