REGULAMIN WYDARZENIA FORMULA DRIVE - POPROWADŹ BOLID F1
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin wydany jest przez Emotivo Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. 6 Sierpnia 1, 24-100
Puławy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublin-Wschód w
Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000497479, NIP 716-281-48-83, REGON 061646803 Organizatora Eventu pod nazwą: “Formula
Drive”.
2. Celem Regulaminu jest określenie zasad, uregulowanie praw i obowiązków osób biorących udział
w Wydarzeniu.
3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania Wydarzenia będą przebywać w miejscu
Wydarzenia.
4. Miejsce odbywania się Wydarzenia:
Silesia Ring, przy ul. Lotniczej 5-7 w Kamieniu Śląskim.
5. Wejście i przebywanie osób w miejscu Wydarzenia oznacza bezwzględną akceptację niniejszego
Regulaminu

oraz

Regulaminu

toru

i

obiektu

SILESIA

RING

dostępnego

na

stronie:

https://silesiaring.pl/wp-content/uploads/2021/05/Silesia-Ring-sp.-z-o.o.-sp.k.-Regulamin-toru-SILESIA-RIN
G-po-RODO.pdf
§ 2. DEFINICJE
1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte w jego treści określenia, otrzymują następujące znaczenie:
a. Organizator - Emotivo Sp. z o.o.
b. Wydarzenie/Event - “Formula Drive - Poprowadź Bolid F1” organizowany przez Emotivo Sp. z o.o.
c.

Uczestnik - osoba fizyczna biorąca udział w Wydarzeniu

d. Osoba Towarzysząca - osoba fizyczna wskazana przez Uczestnika nie biorąca aktywnego
udziału w Wydarzeniu (szkolenia i jazdy bolidami).
e. Voucher – dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela do
wykonania Przedmiotu Realizacji Usługi
f.

Przedmiot Realizacji Usługi: Jazda bolidem F1 i Renault 2000 - Całodniowy pakiet szkoleń lub
Jazda bolidem Formuły 1 w co-drive z kierowcą wyścigowym

g. Wykonawca:
■

Jazda bolidem F1 i Renault 2000 - Całodniowy pakiet szkoleń - Rajamäki Driving
Experiences,

■

Jazda bolidem Formuły 1 w co-drive z kierowcą wyścigowym - Emotivo Sp. z o.o.

h. Widz - Osoba fizyczna niebiorąca aktywnego udziału w Wydarzeniu (szkolenia i jazdy bolidami).
i.

Media - Przedstawiciele prasy, radia, telewizji i innych mediów - posiadający akredytację i
legitymacje prasowe.
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§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIU
1. Wstęp na Event przysługuje wszystkim osobom, które posiadają Voucher do realizacji usługi i otrzymały
potwierdzenie rezerwacji terminu realizacji usługi, jak również Osobom Towarzyszącym (maksymalnie 3),
które zostały uprzednio wpisane na listę. Wpisanie na listę następuje poprzez przesłanie do Organizatora,
listy Osób Towarzyszących w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Eventu. Osoby
Towarzyszące w wieku do 12 lat uczestniczą w Evencie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i na jej
wyłączną odpowiedzialność.
2. Uczestnicy są zobligowani do punktualnego przybycia (na podstawie harmonogramu) do recepcji, gdzie
otrzymają niezbędne opaski/identyfikatory uprawniające do wejścia w specjalnie wyznaczone strefy
Eventu.
3. Uczestnik może wejść na Event po okazaniu Vouchera w wersji elektronicznej lub papierowej. W celu
potwierdzenia tożsamości Uczestnik jest zobligowany do okazania aktualnego prawa jazdy, a Osoby
Towarzyszące są zobligowane do okazania dowodu tożsamości Organizatorowi. W przeciwnym
przypadku Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren, gdzie odbywa się Wydarzenie.
4. Ograniczenia dotyczące Uczestników biorących udział w Wydarzeniu:
a. Teoretyczne i praktyczne szkolenie z jazdy bolidami
(F1 Mod Williams FW29 i Renault 2000)
■

maksymalny wzrost: 190 cm,

■

maksymalna szerokość w biodrach: 50 cm,

■

minimalny wiek: 18 lat,

■

aktualne prawo jazdy kat. B.

b. Jazda bolidem Formuły 1 w co-drive z kierowcą wyścigowym:
■

maksymalny wzrost 185 cm,

■

minimalny wzrost: 150 cm,

■

maksymalna szerokość w biodrach 50 cm,

■

minimalny wiek: 13 lat.

■

pisemna zgoda opiekuna prawnego oraz jego obecność na Evencie

5. Uczestnik jest w pełni świadomy ryzyka i wysokiego niebezpieczeństwa wiążącego się z wykonywaniem
tego rodzaju sportu i wszystkich konsekwencji z tym związanych.
6. Uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) przed
rozpoczęciem jazdy. W przypadku odmowy podpisania oświadczenia Organizator nie dopuści Uczestnika
do jazdy.
7. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich zasad i instrukcji przekazanych podczas
szkolenia przez Wykonawcę i Organizatora. W przeciwnym wypadku Organizator może zakończyć
udział Uczestnika w Wydarzeniu.
8. Podczas

jazdy bolidem Uczestnik zobowiązany jest do używania sprzętu zabezpieczającego

dostarczonego przez Wykonawcę lub Organizatora.
9. Uczestnicy Wydarzenia i Osoby Towarzyszące zobowiązane są:
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a. zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych osób obecnych na
Wydarzeniu,
b. stosować się do zarządzeń i poleceń Organizatora,
c.

do opuszczenia miejsca Eventu na wezwanie Organizatora,

d. okazać dowód tożsamości (legitymacja, dowód osobisty, paszport, inny dokument z fotografią
osoby legitymowanej) na wezwanie Organizatora.
10. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad, które zostaną im przekazane podczas szkoleń:
a. zapoznanie się z torem oraz procedurami na nim panującymi,
b. szkolenie z jazdy torowej,
c.

szkolenie z obsługi bolidów Renault 2000,

d. szkolenie z obsługi bolidów F1 Mod Williams FW29.
11. Uczestnikom, Osobom Towarzyszącym, Widzom zakazuje się:
a. wchodzenia na obszary, które nie zostały przewidziane i oznaczone jako dostępne,
b. podchodzenia do samochodów bez zgody Organizatora,
c.

podchodzenia do samochodów i Wykonawców przez Osoby Towarzyszące i Widzów,

d. używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, naruszającego dobre obyczaje oraz obrażania
jakichkolwiek osób.
12. Uczestnikom, Osobom Towarzyszącym, Widzom oraz przedstawicielom Mediów zakazuje się
wnoszenia i posiadania w trakcie odbywania się Eventu:
a. alkoholu oraz jego spożywania,
b. substancji odurzających i ich spożywania,
c.

materiałów wybuchowych,

d. broni,
e. wyrobów pirotechnicznych,
f.

materiałów pożarowo niebezpiecznych,

g. innych niebezpiecznych przedmiotów,
h. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi i zaśmiecania miejsca
Eventu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do badania wszystkich osób znajdujących się w miejscu Eventu na
obecność alkoholu i środków odurzających za pomocą specjalnie przystosowanego sprzętu.
14. Jeżeli pojawią się przesłanki odnośnie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem środków odurzających przez
Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania trzeźwości lub niezbędnych
badań w celu wykluczenia wszelkich podejrzeń. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających i stwarzające możliwość zagrożenia dla innych osób będą usunięte z miejsca Wydarzenia.
Osoby, które na prośbę Organizatora dobrowolnie nie poddadzą się badaniu zostaną usunięte z Eventu.
W wyniku takiego usunięcia, udział w Evencie jest anulowany z winy Uczestnika bez możliwości zwrotu
pieniędzy i przeniesienia realizacji na inny termin.
15. Uczestnicy i Osoby Towarzyszące mogą fotografować i filmować Wydarzenie tylko i wyłącznie na
własny użytek.
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§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODCZAS WYDARZENIA
1. Za każdą kolizję spowodowaną z winy Uczestnika, wynikającą z nieprzestrzegania przedstawionych
podczas szkoleń zasad oraz poleceń instruktora Wykonawcy w trakcie Realizacji Przedmiotu Usługi,
Uczestnik zobowiązany do wypłacenia na rzecz Organizatora grzywny w wysokości 5.000 euro.
Jednocześnie Uczestnik traci możliwość dalszego udziału w Wydarzeniu.
2. W przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych Organizator zastrzega sobie prawo do
przerwania Eventu do czasu poprawy warunków pogodowych.
3. W przypadku wystąpienia np. niespodziewanego wycieku paliwa lub innych niebezpiecznych sytuacji
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Eventu do czasu usunięcia usterek technicznych i
uprzątnięcia miejsca zdarzenia.
4. W przypadku przerwania Eventu bez możliwości dalszego kontynuowania go w dniu Wydarzenia,
Uczestnicy zrealizują ponownie pełen program Przedmiotu Realizacji Usługi w późniejszym terminie.
Uczestnicy nie poniosą dodatkowych kosztów, nie wliczając kosztów podróży, noclegów itp.
5. Osoby naruszające Regulamin zostaną usunięte z miejsca Eventu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w miejscu odbywania
się Eventu.
7. Uczestnicy, jak i Osoby Towarzyszące, Widzowie oraz Media, uczestniczą w Wydarzeniu na własną
odpowiedzialność i odpowiadają karnie lub cywilnie za szkody wyrządzone Organizatorowi, innym
Uczestnikom i osobom lub Widzom oraz za inne uszkodzenia rzeczy (ruchomości i nieruchomości).
8. W przypadku, gdy Uczestnik nie stawi się w zarezerwowanym dla niego terminie, traci prawo do udziału w
Evencie bez możliwości zwrotu pieniędzy.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za losowe zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, które
powodują, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na
występujące okoliczności. Losowe zdarzenia stanowią w szczególności: nieodpowiednie warunki
atmosferyczne, awarie, stany wyjątkowe lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię. W
przypadku wystąpienia ww okoliczności Organizator umożliwi wykonanie Przedmiotu Realizacji Usługi w
innym terminie.
10. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki wynikające z niezastosowania się
do poleceń Organizatora lub Wykonawców biorących udział w wykonywaniu Przedmiotu Realizacji
Usługi oraz za inne zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy (ruchomości i nieruchomości), za pomocą których
Przedmiot Realizacji Usługi jest wykonywany, powstałe z winy Uczestnika, w szczególności samochodu.
Powyższe dotyczy również zniszczeń i uszkodzeń powstałych w wyniku niestosowania przez Uczestnika
procedur i zasad przekazanych podczas szkoleń przez Wykonawcę i Organizatora.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalenia przebiegu wydarzenia, w formie fotografii i filmów, które
mogą zostać wykorzystane w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz
promocyjnych.
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§ 5. MEDIA
1. Przedstawiciele prasy, radia, telewizji i innych mediów mogą przebywać na terenie Eventu po okazaniu
aktualnej legitymacji prasowej i karty akredytacyjnej wydanej przez Organizatora. Osoby te zobowiązane
są nosić w widocznym miejscu identyfikatory i opaski wydane przez Organizatora oraz ubrania kamizelki
ostrzegawczej.
2. Akredytowani Przedstawiciele Mediów zobowiązani są bezwzględnie do przestrzegania niniejszego
Regulaminu, Regulaminu toru i obiektu SILESIA RING oraz ustalonych zasad poruszania się po
obiekcie oraz poleceń i nakazów Wykonawcy i Organizatora.
3. Przedstawiciele prasy, radia, telewizji i innych mediów mogą przekazywać albo rejestrować obraz lub
dźwięk podczas Eventu na podstawie zgody otrzymanej przed rozpoczęciem Eventu przez Organizatora
lub osoby wyznaczonej przez niego i odpowiedzialnej za kontakt z Mediami.
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad Regulaminu lub nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa
osoby w tym punkcie wymienione zostaną niezwłocznie pozbawione akredytacji i usunięte z miejsca
Eventu oraz będą zobowiązane do natychmiastowego wydania nośników z zarejestrowanym materiałem.
§ 6. DANE OSOBOWE, WIZERUNEK, RODO
1. Każdy Uczestnik, Osoba Towarzysząca, Widz i przedstawiciel Mediów przyjmuje do wiadomości i
wyraża zgodę, że Event może być utrwalany metodą fotograficzną oraz audio/video, zarówno dla celów
archiwalnych, promocyjnych, jak i dla celów dokumentacyjnych na potrzeby ustalenia przebiegu zdarzeń
na Evencie i zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom tych wydarzeń i wszystkich osób znajdujących
się w miejscu Eventu (system monitoringu przemysłowego). Osoby biorące aktywny i nieaktywny udział w
Evencie w ramach utrwalania jego przebiegu zezwalają także na utrwalanie w dowolnej formie i dowolną
techniką ich wizerunku:
a. wykorzystanie utworów i nośników, na których wizerunek utrwalono w zakresie dozwolonego
użytku wskazanego w art. 81 ust.2 ustawy z 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w dowolnych celach dokumentacyjnych, promocyjnych, archiwizacyjnych Eventu i jej
Organizatorów. Powyższa zgoda dotyczy zarówno utrwalania przebiegu Eventu w związku z
zapewnieniem jej bezpieczeństwa (jak w przypadku imprez masowych), jak i utrwalania przez
Organizatora lub podmioty z nimi współpracujące w celach nie związanych bezpośrednio z
zapewnieniem bezpieczeństwa Eventu (w szczególności w celu transmisji telewizyjnej,
internetowej, retransmisji itp.). Organizator może korzystać z takiego utrwalenia lub jego
fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika Eventu lub innej osoby przebywającej
w miejscu odbywania się Eventu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności
zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji określonych
w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego
utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie w każdej formie (licencja niewyłączna)
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z uprawnieniem do udzielania sublicencji oraz do wykonywania i zezwalanie na wykonywanie
autorskich praw zależnych do efektów wyżej wymienionego utrwalenia,
b. wykorzystanie wizerunku osoby przebywającej w miejscu gdzie odbywa się Event jako
dotyczących go danych osobowych, w celu identyfikacji w razie potrzeby ustalenia przebiegu
zdarzeń w miejscu Eventu, w szczególności w przypadku wystąpienia w miejscu Eventu
zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu z udziałem Uczestnika.
2. Dane osobowe Uczestników, Osób Towarzyszących, Widzów, Mediów biorących udział w Evencie, w
szczególności dane zawarte w oświadczeniach, wizerunki, o których mowa w ust. 1 powyżej będą
przetwarzane przez Organizatora w celach realizacji usług zgodnie z niniejszym Regulaminem (art. 6 ust.
1 pkt b) RODO) i na podstawie zgody osób, których dotyczą ( art. 6 ust. 1 pkt a) RODO i art. 9 ust. 2 pkt a)
RODO), w tym na ich wykorzystanie w zakresie wskazanym w ust. 1 punkcie a) i b) .
3. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych, o którym mowa w ust. 2, obejmuje dane dotyczące: imienia,
nazwiska, numeru prawa jazdy, daty urodzenia, adresu e-mail, numeru tablic rejestracyjnych, a w
przypadku, gdy oświadczenie składane jest przez przedstawiciela lub opiekuna prawnego Uczestnika,
wyżej wymienione dane zarówno przedstawiciela / opiekuna, jak i podopiecznego. W przypadku, o którym
mowa w ust. 1 - także wizerunki osób.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora wydarzenia na czas niezbędny do realizacji
Przedmiotu Realizacji Usługi:
a. w przypadku danych podanych w oświadczeniu – do czasu realizacji, rozwiązania i rozliczenia
stosunku prawnego stanowiącego podstawę realizacji usług, a po tym czasie w ramach prawnie
usprawiedliwionego interesu Organizatora jako Administratora danych, do upływu terminów
przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych usług, nie dłuższy niż okres w jakim
Organizator zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z ich realizacją;
5. Zgoda wyrażona na przetwarzanie danych może zostać wycofana w każdym czasie, jednak wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej
udzielono, Organizator będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na czas i w
zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach
uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek
dokumentowania działalności prowadzonej przez Organizatora czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1
pkt b)-f) RODO).
6. Organizator w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom
współpracującym z nią przy realizacji celu przetwarzania, w tym swoim podwykonawcom, zleceniobiorcom,
partnerom w prowadzeniu działalności podczas Eventu. Podmioty te będą miały prawo do ich
wykorzystania w pełnym zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz Organizatora.
7. Z przysługujących wobec Administratora danych uprawnień osoba, której dane dotyczą, może skorzystać
w siedzibie Administratora danych lub drogą pocztową czy też elektroniczną. Wszelką korespondencję w
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Emotivo Sp. z o.o.
z siedzibą w Puławach przy ul. 6 Sierpnia 1, 24-100 Puławy, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres
poczty elektronicznej: biuro@formula-drive.pl wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”.

6

Regulamin wydarzenia Formula Drive - poprowadź bolid F1

8. Uczestnik może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez
Organizatora jego partnerów oraz sponsorów Eventu w celach marketingowych oraz informacji na temat
oferty Organizatora i innych Wydarzeń organizowanych przez wyżej wymienione podmioty, z
zastrzeżeniem ust. 7 powyżej.
9. Administratorem danych osobowych oraz danych zbieranych bezpośrednio przez Organizatora
przetwarzanych w związku z realizacją usług objętych niniejszym Regulaminem jest Organizator.
10. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Grzegorz Polak. Kontakt z Inspektorem może Pani/Pan
uzyskać w drodze mailowej biuro@gpkp.pl, telefonicznej +48 725 439 290 lub listownej Kancelaria Prawna
Expressis Verbis sp. z o. o. Plac Kardynała Wyszyńskiego 1, 26-400 Przysucha.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu wykonania usługi.
12. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: żądania dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadku, gdy
podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora – prawo do
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn
związanych ze szczególną sytuacją danej osoby, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Wobec osób, których dane są przetwarzane, administrator nie będzie podejmował decyzji opartych
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.formula-drive.pl/regulamin
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