REGULAMIN
TEAM XTREME – SYMULATOR WHEELIE
§ 1 Postanowienia ogólne
1.Dane Organizatora - TEAM EXTREME Ziółkowski Dariusz, 14-200 Iława, ul. Brata Alberta 6A/31,
NIP- 7441191688, REGON- 519550180, Tel- 691662400
1) organizator – należy przez to rozumieć TEAM XTREME Ziółkowski Dariusz,
2) obsługa symulatora, personel – należy przez to rozumieć pracowników organizatora oraz osoby
upoważnione przez niego osoby,
3) symulator wheelie – urządzenie będące w ofercie organizatora przeznaczone do symulacji jazdy na
kole,
4) uczestnik – osoba, która zgodnie z postanowieniami regulaminu, może korzystać z oferty
organizatora,
5) bieg – wykupiony przez danego uczestnika przejazd
6) oświadczenie – dokument wypełniony przez uczestnika o zapoznaniu się z regulaminem i
warunkami korzystania z symulatora.
§ 2 Uczestnicy

1. Z symulatora mogą korzystać osoby
1) osoby pełnoletnie, osoby niepełnoletnie za uprzednią zgodą rodziców lub opiekunów prawnych,
2) osoby nie będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających a także substancji
powodujących spowolnienie reakcji oraz zmniejszających możliwości psychofizyczne uczestnika

§ 3. Zasady korzystania i korzystania z oferty
1. Korzystanie z symulatora jest odpłatne. Ceny korzystania z symulatora oraz pozostałej oferty
organizatora, wynikają z aktualnego cennika dostępnego u organizatora lub obsługi.
2. Uczestnik zobowiązany jest do podania swoich prawdziwych danych osobowych podczas
wypisywania oświadczenia .
3.Personel może odmówić z korzystania z symulatora jak i nie dopuścić do udziału w biegu osoby,
która w ocenie obsługi symulatora może nie dostosować się do regulaminu lub stwarzać jakiekolwiek
zagrożenie .
4. Uczestnik zobowiązuje się na żądanie personelu poddać badaniu na zawartość alkoholu i innych
środków odurzających.
5. Uczestnik zobowiązuje się okazać swój dokument tożsamości na żądanie personelu.

§ 4. Zasady zachowania na symulatorze.

1. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, sygnalizacji
,wskazówek i poleceń personelu, a w szczególności uczestnik zobowiązany jest :
1) do obsługi symulatora zgodnie z instrukcjami i poleceniami obsługi,
2) korzystać z symulatora w obuwiu pozwalającym na swobodne wykonywanie manewrów,
3) rozpocząć i zakończyć bieg po otrzymaniu wyrażnego sygnału od obsługi symulatora
4) zapoznać się z zasadą działania symulatora wheelie a w szczególności motocykla
5) ze względu na specyfikę symulatora organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
uszkodzenia lub zabrudzenia odzieży powstałe podczas korzystania z symulatora.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Osoby korzystające z oferty organizatora zobowiązane są do przestrzegania regulaminu oraz
stosowania się do poleceń obsługi.
2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie zasad bezpieczeństwa i doprowadzenie do
powstania szkód na osobach lub mieniu uczestników i organizatora .
3. O wszystkich sprawach nieokreślonych wprost w regulaminie decyduje personel – w związku z tym
w wypadku wątpliwości co do treści regulaminu należy przed wykupieniem biegu ustalić z
personelem wszelkie wątpliwości.

§ 6.
Personel symulatora ma prawo nie dopuścić do jazdy bądź wykluczyć z niej uczestnika, który narusza
zasady korzystania z symulatora, zasady bezpieczeństwa lub zachodzi obawa, że uczestnik może
zagrażać swojemu bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu personelu i innych uczestników.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
Iława, dnia 06.04.2018

