
 

Regulamin Szkolenia Torowego  ” BIKER - ZONE SCHOOL”  

 

 

Niniejszy regulamin dotyczy szkolenia organizowanego przez 

BIKER-ZONE Grzegorz Jeziorski 

ul. Morska 244 

81-006 Gdynia 

NIP: 876-196-60-22 

,zwanego  dalej Organizatorem. 

 

1.  Uczestnikiem szkolenia mogą być jedynie osoby spełniające poniższe warunki: 

a.    posiadają uprawnienia do kierowania motocyklem  kat. A,  A1 (uczestnictwo osoby 

poniżej 18 lat wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów), A2, lub B powyżej 3 lat; 

b.   posiadają sprawny motocykl, z ważnym w dniu szkolenia przeglądem technicznym                        

i ubezpieczeniem  OC. Motocykl musi odpowiadać  posiadanej kategorii prawa jazdy          

i spełniać normy hałasu zgodnie z wymogami obiektu; 

c.   akceptują  przedmiotowy regulamin oraz regulamin obiektu i uiszczą opłatę w siedzibie 

firmy lub dokonają przelewu na wskazane przez Organizatora konto bankowe. Przelew 

musi zostać wykonany w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia tzn. wypełnienia 

formularza poprzez stronę   www.biker-zone.pl, ale nie może być to później niż na 2 dni 

przed rozpoczęciem szkolenia; 

d.   posiadają motocyklowy strój ochronny w postaci: kasku motocyklowego spełniającego 

normę ECE 22-05 oraz  motocyklowe rękawice, spodnie, kurtkę oraz buty. Strój musi 

zasłaniać całkowicie ciało od stóp do szyi oraz głowę. 

 

2.   Uczestnik ma obowiązek stawienia się 15 minut przed rozpoczęciem szkolenia w miejscu 

szkolenia wraz z dokumentami wskazanymi w punkcie 1a i 1b ( prawo jazdy, dowód rejestracyjny 

i potwierdzenie opłacenia ubezpieczenia OC).  Spóźnienia powyżej 30 minut na część teoretyczną 

uprawnia Organizatora do wykluczenia uczestnika ze szkolenia bez zwrotu opłaty. 

 



 

3.   Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne w wymiarze 2 godzin i zajęcia praktyczne                         

w  wymiarze 5 godzin. Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali wykładowej na terenie danego  

obiektu. Część praktyczna odbywa się na nitce toru i prowadzona jest w rotacyjnych sesjach        

w dwóch grupach tzn. początkującej i zaawansowanej. Przydzielenie do grup następuje na 

podstawie posiadanego doświadczenia, jak również poziomu umiejętności danego kursanta.   

 

4.   Uczestnik ma obowiązek stosowania się do poleceń instruktora prowadzącego szkolenie oraz osób 

z obsługi obiektu. Rażące zlekceważenie poleceń wpływające na bezpieczeństwo uczestnika  lub 

innych uczestników, jak również złamanie zasad niniejszego regulaminu i regulaminu danego 

obiektu na którym odbywania się szkolenie może skutkować wykluczeniem ze szkolenia w trybie 

natychmiastowym bez możliwości zwrotu opłaty. Regulamin obiektu dostępny jest na stronie 

internetowej obiektu oraz na stronie www.biker-zone.pl. 

 

5.   W trakcie szkolenia istnieje całkowity zakaz spożywania alkoholu i zażywania środków 

odurzających. Ponadto osoby będące pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających, zostaną 

natychmiast usunięte z ośrodka szkoleniowego bez zwrotu opłaty. Zakaz dotyczy również osób 

towarzyszących.   

 

6.   Każdy z uczestników bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia motocykla 

podczas szkolenia. Akceptując regulamin uczestnik oświadcza, że nie będzie dochodził żadnych 

roszczeń z tytułu szkody na swojej osobie i mieniu od Organizatora, osób prowadzących szkolenie 

oraz innych uczestników. Powyższe jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich praw do 

odszkodowań, które mogą wydarzyć się podczas szkolenia. W dniu szkolenia kursant podpisuje 

oświadczenia wskazane w załączniku nr 1 do regulaminu. W przypadku jego niepodpisania 

kursant nie zostanie dopuszczony do części praktycznej ,bez możliwości zwrotu opłaty za 

szkolenie. 

 

7.   Uczestnik bierze udział w szkoleniu na własne ryzyko. Uczestnik powinien być świadomy, że 

jazda motocyklem jest niebezpieczna i niesie za sobą możliwości trwałej utraty zdrowia, lub 

życia. Organizator  nie bierze odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestnika na skutek 

wypadku. 

 

 

 

http://www.biker-zone.pl/


 

8.   Uczestnik zgłasza Organizatorowi wszystkie osoby, które towarzyszą mu podczas szkolenia.  

Osoby towarzyszące mogą przebywać jedynie w wyznaczonych miejscach na obiekcie i nie mogą 

przebywać w sali wykładowej podczas części teoretycznej. Muszą one również stosować się do 

regulamin danego obiektu i poleceń instruktora oraz obsługi toru.  

 

9.   Uczestnik, któremu udostępniono motocykl Organizatora, w przypadku jego uszkodzenia w 

wyniku upadku, ponosi on koszt naprawy do kwoty 500zł. Pozostały koszt naprawy leży po 

stronie Organizatora.  

 

10. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia opieki ratownika medycznego. 

 

11. Organizator zapewnia również kursantom w trakcie szkolenia ciepły posiłek, kawę , herbatę oraz  

napoje. 

 

12. Zdjęcia i filmy wykonane w trakcie szkolenia  przez  Organizatora, lub jego przedstawicieli  są 

własnością Organizatora. Prawa własności należą do Organizatora i może je wykorzystać do 

celów reklamowych i marketingowych. Akceptując regulamin uczestnik zrzeka się prawa do 

pobierania opłat od Organizatora za korzystanie z wymienionych materiałów. Wykonywanie 

zdjęć, lub filmów przez uczestników lub osoby im towarzyszące  jest możliwe po uzgodnieniu z 

organizatorem.  

 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku wystąpienia  bardzo 

niekorzystnych warunków atmosferycznych bądź przypadków losowych niezależnych od 

organizatora, które  uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia zgodnego z jego harmonogramem.   

Informacja o odwołaniu szkolenia z przyczyn losowych zostanie przekazana niezwłocznie 

wszystkim uczestnikom telefonicznie. Natomiast odwołanie szkolenia ze względu na warunki 

atmosferyczne może odbyć się jedynie w dniu imprezy bezpośrednio przed jej rozpoczęciem. 

Decyzje w tej sprawie podejmie Organizator lub jego przedstawiciel – Instruktor, który oceni 

warunki panujące na obiekcie.  Przelotne opady deszczu lub ich zapowiedź nie są przeszkodą do 

przeprowadzenia szkolenia. Rozpoczęte szkolenie nie może zostać przerwane i jest realizowane   

w przewidzianych godzinach.  W przypadku odwołania szkolenia organizator, umożliwia wybór 

innego terminu szkolenia z pierwszeństwem jego rezerwacji lub  zobowiązuje się do zwrotu 100% 

wpłaconej opłaty. Konieczne jest jednak zwrócenie paragonu, który stanowi potwierdzenie 

wykupienia szkolenia. W przypadku faktur możliwa jest ich korekta i nie jest wymagany ich 

zwrot. 



 

14. Rezerwacja uczestnika jest ważna po zaksięgowaniu przez Organizatora wpłaty w wysokości 

100% opłaty za szkolenie i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.  Każdy uczestnik, który 

dopełnił powyższych formalności zostanie powiadomiony mailowo o kompletności rezerwacji. 

 

15. Maksymalna liczba osób szkolonych jest ograniczona do 10. Pierwszeństwo mają osoby, które    

w pierwszej kolejności zaakceptowały regulamin i dokonały płatności. Brak zaksięgowania 

płatności w wyznaczonym terminie skutkuje wycofaniem zgłoszenia. 

 

16. Istnieje możliwość anulowania rezerwacji po jej opłaceniu, jednak w zależności od okresu jaki 

pozostał do wybranego szkolenia, kursant zostanie obciążony opłatą za rezygnację, zgodnie z 

poniższą tabelą: 

 

Okres pozostały do szkolenia Opłata za rezygnację 

Powyżej 30 dni Brak opłaty 

Od 30 do 20 dni 30 % opłaty za  szkolenie 

Od 19 do 14 dni 50 % opłaty za szkolenie 

Od 13 do 7 dni 70 % opłaty za szkolenie 

Poniżej 6 dni 100 % opłaty za szkolenie 

 

Uczestnik może również w przypadku zaistnienia sytuacji losowej w terminie do 2 dni przed 

planowanym szkoleniem wskazać na swoje miejsce inną osobę spełniającą warunki uczestnictwa 

w szkoleniu. Powyższe wymaga niezwłocznego i skutecznego powiadomienia przedstawiciela 

organizatora, który musi zaakceptować danego kandydata poprzez sprawdzenia czy spełnia on 

warunki uczestnictwa.  W  takiej sytuacji nie pobierana jest opłata za rezygnację, a kwestia 

rozliczenia pozostaje między uczestnikiem, a wskazanym przez niego kandydatem.  

 

17. Dane osobowe gromadzone przez Organizatora zbierane są jedynie do użytku własnego 

związanego z organizacją szkolenia, rezerwacją miejsc, komunikacją z uczestnikami oraz 

informacją o bieżącej ofercie i szkoleniach. 

 

18. Uczestnik akceptując regulamin wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych ze 

szkoleniem, w którym weźmie udział oraz informacji reklamowych „Biker-Zone School”                        

i „Biker-Zone”. Rezygnacja z subskrypcji musi zostać przesłana do Organizatora poprzez 

wiadomość email. 

 

Regulamin z dnia 16 grudnia 2018r. 



 

Załącznik nr 1 

Oświadczenie uczestnika szkolenia torowego „BIKER- ZONE SCHOOL” :  

 

• Oświadczam, że znany jest mi regulamin obiektu (właściwe podkreślić): 

 „MOTOPARK” – Koszalin, 

 „ODTJ AUTODROM POMORZE” – Pszczółki, 

 „KARTODROM BYDGOSKI” – Bydgoszcz 

 

 oraz regulamin szkolenia torowego ” BIKER - ZONE SCHOOL” Organizatora:   

BIKER-ZONE Grzegorz Jeziorski ul. Morska 244 81-006 Gdynia NIP:876-196-60-22. 

 

 Zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich tych zasad i regulaminów bez żadnego 

wyjątku; 

 

• Oświadczam, że jestem świadomy ryzyka i niebezpieczeństwa mogącego zaistnieć podczas 

szkolenia, związanego z jazdą na motocyklu; 

 

• Oświadczam, że jestem zdolny do udziału w szkoleniach motocyklowych organizowanych 

przez „BIKER-ZONE” Grzegorz Jeziorski, w szczególności nie występują w przypadku 

mojej osoby jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do udziału w w/w szkoleniach.             

W związku z moim uczestnictwem przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność 

jednocześnie zrzekam się wszelkich roszczeń do Organizatora, jego przedstawicieli oraz 

innych uczestników szkolenia, w przypadku wystąpienia szkody na mojej osobie lub           

w moim mieniu.  

 

• Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BIKER-ZONE Grzegorz 

Jeziorski ul. Morska 244 81-006 Gdynia moich danych osobowych w postaci adresu 

poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących 

produktów i usług oferowanych przez BIKER-ZONE Grzegorz Jeziorski ul. Morska 244 

81-006 Gdynia za pomocą środków komunikacji elektronicznej , stosownie do treści art.10 

ust 1 i 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 

 

• Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie w celach reklamowych i marketingowych 

zdjęć oraz  filmów z moim wizerunkiem wykonanych w trakcie szkolenia przez 

przedstawiciela Organizatora szkolenia torowego  „ BIKER- ZONE SCHOOL”.  

……………………………… 

 

 


