
Regulamin rezerwacji, odwołania oraz realizacji szkoleń motocyklowych prowadzonych
przez MotoKenner

1. Rezerwacji należy dokonać najpóźniej 2 tygodnie przed terminem realizacji usługi.

2. Odwołanie  /  zmiana  terminu  rezerwacji  jest  możliwa  najpóźniej  3  dni  przed  ustalonym terminem realizacji  szkolenia.

Odwołanie po tym terminie wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 100 zł. W przypadku obfitych opadów lub innych,

nieodpowiednich warunków pogodowych, termin realizacji ulega zmianie bezkosztowo.

3. Osoba  biorąca  udział  w  szkoleniu,  zobowiązana  jest  do  posiadania  odpowiednich  uprawnień  (kat. A1/B/A2/A).  Przy

szkoleniach torowych oraz na placu OSK - nieobowiązkowe.

4. Osoba szkoląca  się,  przed  przystąpieniem do szkolenia,  musi  wypełnić  poniższe  Oświadczenie  Uczestnika Szkolenia.

Stosowny druk można uzyskać także od osoby prowadzącej szkolenie.

5. Osoby, które otrzymały uczestnictwo w szkoleniu w formie vouchera prezentowego, mają obowiązek przedstawić kupon

w dniu realizacji szkolenia.

6. W przypadku szkoleń na pojazdach firmy MotoKenner, firma zapewnia sprzęt sprawny technicznie oraz bezpieczny dla jego

użytkownika,  posiadający  aktualne  badania  techniczne  oraz  ważne  ubezpieczenie  OC  –  dla  motocykli  torowych

nieobowiązkowe.

7. Uczestnik szkolenia motocyklowego ma obowiązek posiadać homologowany kask motocyklowy, strój zakrywający ciało

oraz  buty  chroniące  całą  stopę.  Osoba  w stroju  nieodpowiednim,  np.  krótkie  spodenki,  t-shirt,  sandały  -  nie  zostanie

dopuszczona do zajęć.

8. Uczestnik  zobowiązany jest  do  szanowania  powierzonego  mu  pojazdu.  W przypadku  wywrotki  lub  wypadku,  wskutek

którego  motocykl  ulegnie  uszkodzeniom  naruszającym  jego  konstrukcję,  prowadzącym  do  pogorszenia  jego  stanu

technicznego oraz stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkownika, firma MotoKenner zwróci się do Uczestnika

szkolenia  o  zwrot  kosztów  potrzebnych  na  naprawę  uszkodzonych  elementów.  Sposób  rozliczenia  zostanie  ustalony

indywidualnie.

9. W sytuacji całkowitego zniszczenia pojazdu, Uczestnik zobowiązany jest do odkupienia pozostałości oraz dopłaty różnicy

lub zwrotu całości ustalonej wartości rynkowej motocykla. Wartość pojazdu zostanie oszacowana przez powołanego w tym

celu niezależnego Rzeczoznawcę, którego kosztami obciążony zostanie Uczestnik.

10. Osoba  uczestnicząca  zrzeka  się  możliwości  dochodzenia  prawnego  lub  zwrotnego  roszczeń  od  MotoKenner  w razie

wypadku, doznania urazów lub szkody związanej z jazdą na motocyklu i przebywaniem na obiekcie podczas szkolenia.

11. Szkolenie zostanie zrealizowane po podpisaniu powyższego Regulaminu przez Uczestnika.

Imię i nazwisko

Tel. kontaktowy

Adres e-mail

Inne (Facebook itp.)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA SZKOLENIA MOTOCYKLOWEGO

Niniejszym  oświadczam,  że  zapoznałem(-am)  się  z  regulaminem  szkolenia.  Jednocześnie  oświadczam,  że  motocykl  o  nr  rejestracyjnym

_______________, który będę użytkować w dniu _______________ posiada aktualne ubezpieczenie OC i jest sprawny technicznie. Oświadczam,

że posiadam uprawnienia do kierowania wyżej wymienionym pojazdem kategorii. (przy szkoleniach na torze i placu OSK - nieobowiązkowe).

Oświadczam, że nie jestem pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków.
W zajęciach uczestniczę dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Zostałem poinformowany o niebezpieczeństwach i  ryzyku upadku podczas
szkolenia. Jestem świadom, że ponoszę osobistą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody.

 Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć z moim wizerunkiem wykonanych podczas w/w szkolenia na stronach internetowych
www.szkoleniamotocyklowe.com.pl,  Facebook,  Instagram i in. Wyrażam zgodę na oznaczanie użytkownika na zdjęciach oraz jako biorącego
udział w szkoleniu zgodnie z zasadami i możliwościami jakie dają portale społecznościowe.

 Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych na adres e-mail podany w powyższym oświadczeniu.

 Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny i wysyłanie wiadomości pod numer telefonu podany w powyższym oświadczeniu.

___________________________
czytelny podpis uczestnika


