REGULAMIN WYJAZDU NA TESTY MOTOCYKLOWE
Z „TIME2MOTO CTM” SP. Z O.O.
§ 1 ORGANIZATOR
1. "TIME2MOTO CTM" sp z o.o. z siedzibą w Wieluniu ul. Ewagelicka 4 NIP 8322080440
REGON 367869430 zwany dalej organizatorem, zobowiązuje się do zorganizowania miejsc
noclegowych oraz udostępnienia motocykla do testów (wg wyboru klienta) oraz opieki
doświadczonego przewodnika (w opcji) na określonej w ofercie testów motocyklowych
trasie. Aktualna oferta z podanymi cenami dostępna jest na stronie organizatora testów
www.time2moto.com
2. Organizator nie jest zobowiązany wobec uczestnika testów do świadczeń innych niż opisane
w ofercie.
§ 2 WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zawarcie umowy udziału w testach motocyklowych następuje z chwilą otrzymania przez
organizatora łącznie:
a) wypełnionionego przez klienta formularza, zamieszczonego na stronie time2moto.pl w zakładce
Twój Wyjazd
b) potwierdzenia dokonania opłaty na konto organizatora oraz
c) otrzymania potwierdzenia rezerwacji, wysłanego przez organizatora w formie zwrotnej
wiadomości na adres e-mail podany w formularzu
§ 3 CO MIEŚCI SIĘ W CENIE TESTÓW MOTOCYKLI TIME2MOTO

CENA OBEJMUJE:

CENA NIE OBEJMUJE:

• transfer z lotniska i na lotnisko
komfortowym busem,
• nocleg w domku kempingowym z
Tv-sat, Clima, łazienka, aneks
kuchenny z wyposażeniem,
• dostęp do krytego ogrzewanego
basenu,
• śniadania w formie bufetu,
• wybrany motocykl z
ubezpieczeniem,
• przygotowanie trasy w formie
papierowej lub pliku gpx.

• paliwa do motocykli testowych,
• biletu lotniczego,
• kaucji zwrotnej za motocykl testowy (500
euro rozliczana w dniu wydania i zwrotu
motocykla) gotówka lub przelew na konto
time2moto,
• ubezpieczenia podróżnego (chyba że
uczestnik skorzystał z opcji ubezpieczenia
podróżnego w time2moto.com)

§ 4 REZYGNACJA Z WYPRAWY
1. Uczestnik może odstąpić od umowy w każdym momencie przed rozpoczęciem testów.
2. W sytuacji opisanej w pkt. 1 organizatorowi przysługuje:
a) w przypadku odstąpienia od umowy do 31 dni przed wyprawą – 70 % ceny

b) w przypadku odstąpienia od umowy od 30 do 10 dni przed rozpoczęciem wyprawy – 90 % ceny,
c) w przypadku odstąpienie od umowy do 9 dni przed rozpoczęciem wyprawy – 100 % ceny
wyprawy.
3. W sytuacji opisanej w pkt. 1 uczestnik ma prawo żądać, aby na jego miejsce wstąpiła
wskazana przez niego osoba, która spełnia warunki brania udziału w testach
motocyklowych. W tym celu zobowiązany jest on niezwłocznie udostępnić organizatorowi
dane osobowe nowego uczestnika. W przypadku skutecznej zamiany uczestników pkt. 2 nie
znajduje zastosowania.
4. Za datę odstąpienia od umowy przyjmuje się dzień wpływu oświadczenia o rezygnacji z
wyprawy, wysłanego na adres info@time2moto.pl
§ 5 UBEZPIECZENIE PODCZAS IMPREZY
1. Organizator nie zapewnia podczas testów motocyklowych żadnego dodatkowego
ubezpieczenia uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest posiadać na czas wyprawy
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia. W opcji
uczestnik może skorzystać z oferty ubezpieczenia organizatora, wtedy zastosowanie mają
OWU firmy, w której zawarte będzie ubezpieczenie.
2. Motocykle testowe posiadają ubezpieczenie OC/AC. Niestety w przypadku zaistnienia
szkody rozliczona zostanie Twoja kaucja, którą wpłacasz przed jego udostępnieniem – jest
to tzw. udział własny w ubezpieczeniu. Jest to jednak maksymalny limit wydatków, które
wiążą się z uszkodzeniem przez Ciebie wypożyczonego motocykla.
§ 6 BEZPIECZEŃSTWO PRZEPROWADZANYCH TESTÓW
1. Uczestnik wysyłając zgłoszenie równocześnie zapewnia, że posiada ważne prawo jazdy do
poruszania się motocyklem
2. Uczestnik zobowiązuje się do:
a) udziału w testach w przystosowanym do jazdy na motocyklu stroju oraz kasku,
b) przestrzegania miejscowych przepisów prawnych oraz zasad bezpiecznej jazdy motocyklem w
grupie.
c) poddaniu się badaniu alkomatem, jeśli osoba reprezentująca organizatora, ma wątpliwości, co do
stanu trzeźwości uczestnika testów
3. Jeżeli uczestnik, mimo uprzedniego upomnienia ze strony organizatora:
a) zagraża innym uczestnikom wyprawy,
b) narusza prawo,
c) powoduje szkodę na rzecz innych
d) zachowuje się w sposób niestosowny lub nadużywa alkohol
organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika z dalszych testów bez obowiązku zwrotu
wpłaconej kwoty oraz ponoszenia kosztów podróży powrotnej uczestnika.
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Akceptacja powyższych warunków, podpisanie i wysłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata
kwoty ceny wyjazdu jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, a kwestie sporne będą rozstrzygane w sądzie rejonowym w Wieluniu

