Regulamin
1. Organizatorem imprezy inicjującej oraz kończącej Wyścig Autostopem z Poznania
•
•

w Poznaniu w dniu 27 kwietnia 2019 r., w godz. 7.00-9.30 oraz
na terenie Kempingu Ada Bojana w Czarnogórze (od dnia 27 września 2019 r. do 4 maja 2019r.)

jest „Addicted2fun Sp. z o.o.” oraz „Addicted2fun Sp. z o.o. spółka komandytowa” z siedzibą przy ul.
Zeylanda w Poznaniu.
2. Organizator wydarzeń, o których mowa w art. 1 nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
i poniesione przez uczestników w związku z wzięciem udziału w Wyścigu, w tym za zdarzenia
występujące na trasie pomiędzy punktem inicjującym i kończącym Wyścig Autostopem. Organizator
nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie Kempingu Ada Bojana w
Czarnogórze.
3. Udział w Wyścigu mogą wziąć tylko zespoły dwuosobowe, w skład których mogą wchodzić wyłącznie
osoby, które ukończyły 18 rok życia.
4. Warunkiem udziału w Wyścigu jest zrobienie krótkiego nagrania uczestników zespołu 27 kwietnia
2019 r. o godz. 9.00 z miejsca startu wyznaczonego przez Organizatora. Nagranie powinno wskazywać
godzinę jego realizacji.
5. Uczestnicy Wyścigu są zobowiązani do fotograficznego dokumentowania każdego transportu,
spisanie czasu oraz przebytej trasy na karcie podróży.
6. Uczestnicy Wyścigu są zobowiązani do podróży autostopem. W dużych miastach istnieje możliwość
przemieszczania się komunikacją.
7. Zwycięzcą Wyścigu zostaje para zawodników, która pojawi się na terenie Kempingu Ada Bojana w
Czarnogórze jako pierwsza. W wypadku zaistnienia ewentualnych wątpliwości, o przyznaniu
pierwszego miejsca oraz kolejnych rozstrzyga Organizator.
8. Zespoły zatrzymujące samochody w niedozwolonych miejscach na autostradzie będą
dyskwalifikowane.
9. Organizator nie pokrywa Uczestnikom kosztów powrotu z wyjazdu, wyżywienia oraz noclegów.
Organizator nie zapewnia opieki medycznej przed, w trakcie i po Wyścigu.
10. W przypadku złamania zasad powyższego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do
natychmiastowego skreślenia zawodników z listy uczestników.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Uczestnika
Wyścigu utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video i przekazania go do wykorzystania
partnerom Wyścigu na portalach Facebook, Instagram oraz na firmowych stronach internetowych.
12. Uczestnik wyraża zgodę na przekazania danych osobowych do PZU S.A. podanych w formularzu
zgłoszeniowych potrzebnych do wykupienia ubezpieczenia.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane osobowe podane przez Uczestnika
potrzebne do wykupienia ubezpieczenia.
14. Pakiety startowe wydawane są w biurze Wyścigu 27 kwietnia 2019 r. w godzinach 7:00 – 8:30.
Uczestnicy muszą odebrać je osobiście.
15. Kwestie dotyczące Wyścigu, nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Organizatora.

