
Regulamin uczestnika wyjazdu Offroad CustomComplex

 1. ORGANIZATOR 
 Organizatorem wyjazdu off-road  jest 

Custom Complex S.C. z siedzibą w Chorzowie przy Alei Wojska Polskiego 20.

2. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Wyjazdy organizowane przez nas mają charakter turystyczno-offroadowy. 
Wyjazd nie jest rajdem terenowym i wykluczone są na nim wszelkie formy rywalizacji. 
Trasa wyjazdu jest wyznaczona przez Organizatora.

2. Trasa będzie przebiegała legalnymi drogami o zmiennym charakterze (szutry, 
piasek, błoto, asfalt) o różnym stopniu trudności.

3. Organizator nie ma prawa zmuszać uczestników do przejazdu przez daną 
przeszkodę terenową. W sytuacji odmowy przejazdu przez któregoś z uczestników, 
Organizator wskaże mu alternatywne trasy.

4. Organizator informuje, iż może wprowadzić zmiany w programie imprezy z uwagi 
na warunki pogodowe lub na polecenie władz lokalnych.

5. W przypadku awarii pojazdu organizatora, która wykluczy go z dalszej jazdy 
organizator zobowiązuje się do odbycia jady w innym terminie uzgodnionym wcześniej z 
klientem, a klient nie będzie z tego tytułu rościł od organizatora zwrotu kosztów.

 3. BEZPIECZEŃSTWO  
1. Całkowitą odpowiedzialność za obecne na wyprawie osoby nieletnie ponoszą ich 

rodzice lub prawni opiekunowie.  Jeśli w wyprawie uczestniczą osoby nieletnie , rodzice 
zobowiązani są do zapewnienia odpowiednich dla ich wieku fotelików samochodowych by 
zapewnić im bezpieczeństwo podczas podróży.

2. Uczestnik wyjazdu deklaruje, że posiada ważne prawo jazdy kategorii B, nie 
został wobec niego orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów oraz nie toczy się wobec 
niego postępowanie sądowe lub administracyjne mogące skutkować wydaniem takiego 
zakazu lub cofnięciem uprawnień do kierowania pojazdami i jest świadomy 
niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą jazda w terenie.

3. Uczestnik biorąc udział w wyjeździe zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich
przepisów prawnych i zasad bezpieczeństwa.

4. Zabrania się udziału w wyjeździe po spożyciu alkoholu lub innych substancji 
psychoaktywnych, do zachowania zgodnego z przyjętymi normami społecznymi, zarówno 
kierującym jak i wszystkim pasażerom. 

5. Jeżeli uczestnik zagraża innym uczestnikom wyprawy, narusza prawo, lub 
powoduje szkodę na rzecz innych, zostanie natychmiastowo wykluczony z udziału w 
wyjeździe bez obowiązku zwrotu wpłaconej kwoty.

  
4. ZGŁOSZENIA I WPISOWE

1. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo pod adresem offroad@customcomplex.pl.
2. Zgłoszony uczestnik zobowiązany jest do wpłaty opłaty rezerwacyjnej w ciągu 3 

dni od wysłania zgłoszenia mailowego. W przeciwnym wypadku załoga może zostać 
skreślona z listy uczestników.

3. Opłata rezerwacyjna za udział w imprezie podlega zwrotowi wyłącznie w sytuacji,
w której impreza nie odbędzie się z winy organizatora lub w przypadku zbyt małej ilości 
uczestników.



4. Zgłoszenie uczestnictwa i opłata wpisowego jest jednoznaczna z przyjęciem 
warunków tego regulaminu.

5. Jeżeli uczestnik nie stawi się w wyznaczonym miejscu startu wydarzenia, nie 
przysługuje mu prawo do zwrotu opłaty rezerwacyjnej.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału od 
uczestnika w imprezie bez podania przyczyny.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW

1. Uczestnik bierze udział w wyjeździe na własną odpowiedzialność. Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które mogą 
wystąpić podczas wyjazdu.
Uczestnik zrzeka się możliwości dochodzenia wszelkich roszczeń względem Organizatora.

2. Organizator nie zapewnia żadnego dodatkowego ubezpieczenia dla uczestników.
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń przewodnika i słuchania 

jego poleceń podczas całego przejazdu dotyczących techniki jazdy oraz prędkości 
pokonywania przeszkód. Jeżeli uczestnik wbrew zaleceniom przewodnika, nie zastosuje 
się do nich w wyniku czego kierujący wyrządzi szkodę na mieniu organizatora w tym 
szkodę na prowadzonym pojeździe lub innych pojazdach uczestniczących w zdarzeniu z 
winy kierującego wyraża zgodę na pokrycie kosztów naprawy wyrządzonych szkód na 
pojeździe oraz mieniu poszkodowanych.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć pamiątkowych z wyjazdu na stronie 
internetowej Organizatora oraz w wykorzystywanych przez niego kanałach social mediach,
a Organizator wyraża zgodę na robienie zdjęć pamiątkowych przez uczestnika wyjazdu.

5. Każdy uczestnik musi stosować się do zaleceń Organizatora wyprawy pod 
rygorem wykluczenia z niej bez możliwości odwołania się od decyzji lub zwrotu 
jakichkolwiek kosztów. 

6. Jakiekolwiek niszczenie i zaśmiecanie przyrody, naruszanie własności prywatnej,
jazda poza zalecanymi przez Organizatora trasami naraża uczestnika na sankcje ze 
strony lokalnych służb. 

7. Pasażerowie zobowiązują się do pokrycia ewentualnych szkód które wyrządzą 
poprzez swoje działania. 

6. KLAUZULA RODO

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Administratorem danych osobowych jest właściciel marki Custom Complex z 
siedzibą w Chorzowie 41-516, przy Alei Wojska Polskiego 20, legitymująca się numerem 
NIP: 6272752875.
Kontakt z administratorem danych jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod adresem
offroad@customcomplex.pl

3. W jakim celu i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe:
– wykonanie umowy – czyli udział w imprezie organizowanej przez Custom Complex
– świadczenie usług droga elektroniczną
– obsługa zgłoszeń i innej korespondencji kierowanej do Organizatora
– przesyłanie informacji organizacyjnych (e-mail/ SMS)



– umożliwienie kontaktu z Tobą naszym partnerom i sponsorom
– wykonanie obowiązków prawnych oraz podatkowych
– przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom
– przesyłanie informacji marketingowych (email/SMS) o naszych imprezach

3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w imprezach.
Niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w wydarzeniach Custom Complex.

4. Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez okres 
dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w naszych wewnętrznych 
regulacjach. W przypadku danych zgłoszeniowych do uczestnictwa w wyprawie lub 
imprezie dane są kasowane po okresie roku od zakończenia wyprawy lub imprezy.

5. Twoje dane osobowe będą ujawnione pracownikom, współpracownikom oraz 
podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji wcześniej 
wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

6. Masz prawo do wniesienia żądania:
– dostępu do Twoich danych osobowych,
– ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania.
Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia
danych. Dodatkowo w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie 
Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

7. Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych możesz wnieść:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ja niżej podpisany, oświadczam, iż jestem świadomy, że jazda terenowa (off-
road) może być niebezpieczna i może spowodować zagrożenie mojego zdrowia lub życia, 
a także może stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia osób trzecich.

2.Oświadczam zatem, iż biorąc udział w wyjeździe 4x4 ponoszę wyłączną 
odpowiedzialność za utratę swojego zdrowia, życia, ewentualne straty materialne, a także 
za utratę zdrowia, życia i straty materialne osób podlegających mojej opiece i biorących 
udział w w/w formie aktywności oraz osób trzecich niebiorących udziału w tym spotkaniu, a
które w jakikolwiek sposób ucierpiałyby w wyniku moich działań.  

3. Złożenie podpisu pod niniejszym regulaminem świadczy o zapoznaniu się z nim i 
akceptacji jego warunków. Poprzez złożenie podpisu uczestnik zrzeka się praw do 
wszczęcia kroków sądowych lub występowania z regresem przeciwko Organizatorowi w 
związku z wszelkimi wypadkami lub stratami związanymi z wyprawą, w tym jakimkolwiek 
uszczerbkiem na zdrowiu czy stracie materialnej.

Imię i nazwisko uczestnika:

Adres:

Rodzaj i numer dokumentu tożsamości:

Czytelny podpis:


