RAJD SZLAKIEM BOHATERÓW’ 39
REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w miejskim Rajdzie Szlakiem
Bohaterów, zwanym dalej “Rajd”.
2. Organizatorem Rajdu jest firma STORYLINE, Maciej Chrobok (ul. Szafirowa 7/7, 40-759
Katowice, NIP: 6342901672, REGON: 367955944), zwana dalej “Organizatorem”.
Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Hufcem ZHP Katowice.
3. Uczestnikiem Rajdu jest osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i dopełnia wszystkich
niezbędnych formalności opisanych w niniejszym Regulaminie oraz innych warunków
wskazanych przez Organizatora, zwana dalej “Uczestnikiem”.
4. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie i realizują zadania rajdowe grupami, liczącymi od 2
do 3 osób, zwanymi dalej “Patrolami”.
5. Udział w Rajdzie jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z treścią niniejszego
Regulaminu i jego akceptacji oraz wyrażeniu odpowiednich zgód, wymaganych w procesie
dokonywania zgłoszenia.
6. Udział w Rajdzie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie
wizerunku utrwalonego podczas imprezy na stronie internetowej Organizatora oraz w
wydarzeniu, utworzonym na portalu Facebook, w celu promowania Rajdu oraz
udostępnienia informacji o jego wynikach.
II. CHARAKTERYSTYKA RAJDU
1. Zadaniem uczestnika w czasie trwania Rajdu jest przejście wyznaczonej przez
Organizatora trasy rajdowej oraz realizacja postawionych przed nim zadań.
2. Tematyka Rajdu inspirowana jest historycznymi wydarzeniami z czasów II Wojny
Światowej.
3. Organizator zastrzega, że tematyka Rajdu jest fabularyzowana. W żadnym razie nie ma
ona odzwierciedlać, czy inscenizować rzeczywistych wydarzeń historycznych.
4. Za wykonywane w czasie trwania Rajdu zadania patrolom przyznawane będą punkty.
Trzy patrole z największą liczbą punktów otrzymają nagrody.
5. Na potrzeby obsługi trasy rajdowej Organizator zaprojektuje i udostępni Uczestnikom
aplikację, która wyznaczać będzie między innymi lokalizację zadań rajdowych.
Korzystanie z aplikacji będzie całkowicie darmowe i niezbędne do udziału w Rajdzie. Aby

korzystać z aplikacji każdy patrol musi być wyposażony w co najmniej jeden telefon z
dostępem do internetu i opcją lokalizacji przez cały czas trwania Rajdu.

III. TERMIN
1. Rajd odbędzie się w terminie 14.09.2019 r. (sobota) i będzie trwał około 8 godzin.
2. Dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia Rajdu podane zostaną Uczestnikom do
wiadomości na stronie Organizatora, najpóźniej 7 dni przed Rajdem.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu bez podania przyczyn.
4. W przypadku odwołania Rajdu Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania zwrotu
uiszczonej wpłaty wpisowego.
5. O odwołaniu Rajdu Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie
odpowiedniej informacji na stronie internetowej oraz w formie mailowej, na adres z
którego dokonane zostało zgłoszenie, przekazując szczegóły zwrotu wniesionych opłat.

IV. MIEJSCE
1. Rajd odbywał się będzie na terenie miasta Katowice.
2. Dokładne miejsca rozpoczęcia i zakończenia Rajdu podane zostaną Uczestnikom do
wiadomości na stronie Organizatora, najpóźniej 7 dni przed Rajdem.
V. UCZESTNIK
1. Uczestnikiem Rajdu może być osoba, która ukończyła 16 lat.
2. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda opiekuna na udział w
Rajdzie. Wzór zgody opiekuna na udział w Rajdzie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.

VI. ZGŁOSZENIA I PATROLE
1.

Zgłoszenia

przyjmowane

są

poprzez

formularze

zgłoszeniowe

na

stronie:

https://szlakem_bohaterow_indywidualnie.zgloszenia24.pl/
2. Uczestnicy zgłaszają się do udziału w Rajdzie indywidualnie, bądź patrolami.
3. Patrol może liczyć od 2 do 3 osób. W każdym patrolu musi znajdować się co najmniej
jedna pełnoletnia osoba, będąca opiekunem patrolu.
4. Osoby zgłoszone indywidualnie Organizator dobierze w 2-3 osobowe patrole z innymi
indywidualnie zgłoszonymi osobami.

5. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
6. W formularzu zgłoszeniowym należy podać następujące informacje:
●

imię, nazwisko, wiek i dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu)
zgłaszającego;

●

imiona, nazwiska, wiek członków patrolu oraz nazwę patrolu/ grupy – w przypadku
zgłoszeń grupowych.

7. Każde zgłoszenie należy potwierdzić, klikając w link przesłany na adres e-mail podany w
formularzu. Tylko zgłoszenia potwierdzone kliknięciem w link uważa się za dokonane.
8. Liczba miejsc jest ograniczona.
9. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 01.09.2019 r. (włącznie). Zgłoszenia dokonane po
tym terminie lub po wyczerpaniu liczby miejsc wpisane zostaną na listę rezerwową i
potwierdzone (mailowo) do 3 dni od zakończenia terminu zgłoszeń.
10. Dokonanie zgłoszenia poprzez formularz nie jest równoznaczne z możliwością wzięcia
udziału w Rajdzie. Warunkiem udziału w Rajdzie jest potwierdzenie zgłoszenia, przez
kliknięcie w link aktywacyjny oraz dokonanie wpłaty wpisowego.

VII. WPISOWE
1. Wysokość wpisowego uzależniona jest od rodzaju dokonanego zgłoszenia

2.

●

w przypadku zgłoszenia indywidualnego wpisowe wynosi 70,00 zł za osobę;

●

w przypadku zgłoszenia grupy (2-3 osoby) wpisowe wynosi 190,00 zł za grupę.

Wpłaty

wpisowego

należy

dokonać

po

zakończeniu

wypełniania

formularza

zgłoszeniowego przez serwis szybkich płatności DotPay.
3. Wpłata wpisowego jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Rajdzie.
4. Patrole, których wpisowe nie zostanie zaksięgowane w terminie (do 3 dni od daty
zakończenia zgłoszeń) zostaną skreślone z listy uczestników.

VIII. EKWIPUNEK
1. Każdy Uczestnik musi posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości.
2. Organizator przyzna dodatkowe punkty za strój nawiązujący do czasów II Wojny
Światowej.
3. Każdy patrol musi posiadać co najmniej telefon z dostępem do internetu i opcją
lokalizacji przez cały czas trwania Rajdu. Posiadanie dostępu do aplikacji rajdowej przez
cały czas trwania Rajdu jest warunkiem koniecznym do realizacji zadań rajdowych.

IX. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W RAJDZIE
1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z wykonywania danego zadania, bądź
uczestnictwa w całym Rajdzie, począwszy od startu.
2. W przypadku rezygnacji przed upływem czasu zakończenia zgłoszeń Uczestnikowi
przysługuje prawo do ubiegania się o zwrot wpłaconego wpisowego. Po upływie tego
terminu Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpisowego, z uwagi na poniesione przez
Organizatora koszty.
3. W przypadku opisanego w punkcie 2 odstąpienia od umowy Organizator zwróci
otrzymaną od Uczestnika wpłatę najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym
zostanie on poinformowany o decyzji Uczestnika.
Zwrot wpisowego zostanie dokonany na konto lub kartę, z której dokonana została wpłata.
4.

Informację

o

rezygnacji

należy

przesłać

drogą

elektroniczną

na

adres:

biuro@szlakiem-bohaterow.pl.
Rezygnacja powinna zawierać jednoznaczne oświadczenie o wykonaniu prawa do
odstąpienia od umowy oraz dane osoby zgłaszającej.

X. ŚWIADCZENIA
1. Każdemu uczestnikowi Rajdu Organizator zapewnia atrakcje programowe oraz pakiet
startowy.
2. Dodatkowo zwycięzcom Rajdu Organizator zapewnia nagrody.

XI. KONTAKT
1.

Oficjalnymi

źródłami

informacji

o

Rajdzie

są

strona

internetowa:

https://szlakiem-bohaterow.pl/, a także wiadomości mailowe i SMS przesyłane przez
Organizatora na numery i adresy kontaktowe podane w formularzach zgłoszeniowych.
2. Dodatkowych informacji Organizator udziela poprzez:
e-mail: biuro@szlakiem-bohaterow.pl
tel.: 794 902 734

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
2.

Dane

osobowe

Uczestnika

będą

przetwarzane

przez

Organizatora

przeprowadzenia Rajdu, w tym przyznania nagród i/ lub imiennych dyplomów.

w

celu

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i
uzupełniania.
4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie
jest dobrowolne, jednakże niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie danych
osobowych, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział w Rajdzie.
5. Po zakończeniu Rajdu dane osobowe Uczestnika zostaną usunięte z baz danych
Organizatora.
6. Uczestnik upoważnia Organizatora do utrwalenia i wykorzystania jego utrwalonego
wizerunku w następujących formach:
− udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom Organizatora egzemplarza lub kopii,
na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego
partnera w zakresie jego udziału w imprezie,
− wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
− zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i
bilbordach,
− emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo potwierdzić tożsamość uczestnika Rajdu odpowiednimi
dokumentami oraz danymi podanymi przy zgłoszeniu, przed rozpoczęciem imprezy.
2. W czasie trwania Rajdu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych
substancji odurzających.
3. Organizator ma prawo odmówić udziału w Rajdzie osobie zakłócającej ład i porządek
publiczny, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, agresywnej
lub

nieprzestrzegającej

norm

współżycia

społecznego,

a

także

podejmującemu

jakiekolwiek działania, mogące zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników i/ lub
Organizatora i jego partnerów i sponsorów. W przypadkach opisanej wyżej odmowy udziału
Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu wpłaconego wpisowego.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki i konsekwencje czynów, będące
wynikiem

nieprzestrzegania

postanowień

niniejszego

Regulaminu

oraz

zarządzeń

Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania i odwołania wydarzenia w przypadku
wystąpienia czynnika wpływającego na pogorszenie bezpieczeństwa uczestników.

