
 

 

Regulamin Imprezy 

Szkoła Jazdy Classicauto  

Moto Park Ułęż - 21 Lipca 2018 

 

 

1. USTALENIA OGÓLNE 

  

1.1 Organizatorem Imprezy jest STRATOS EVENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 

Warszawa 02-572, ul. Kazimierzowska nr 22), posiadająca numer REGON: 146635194, NIP: 525-255-27-82, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000458696, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych 

(„Organizator”) 

1.2 Treningi i Szkoła Jazdy Classicauto odbędą się w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu oraz Regulaminu 

Technicznego  i Klasyfikacji Classicauto Cup 2018 (Rozdziały I-III). 

 

2. MIEJSCE I TERMIN WYDARZENIA 

 

2.1 Całość imprezy zostanie zlokalizowana na terenie Moto Park Ułęż znajdującego się pod  adresem: Moto Park Ułęż, 08-503 

Nowodwór. 

2.2 Impreza odbędzie się w dniu 21 Lipca 2018 roku i ma charakter imprezy szkoleniowo-treningowej.  

2.3 W godzinach od 11:00 do 15:00 odbędzie się Szkoła Jazdy Classicauto. 

 

 

3. OSOBY OFICJALNE - KOMITET ORGANIZACYJNY 

 

3.1 Dyrektor Szkoły Jazdy Classicauto – Michał Pryczek  

3.2 Dyrektor Treningu – Paweł Wysocki 

 

4. BIURO IMPREZY 

 

4.1 Biuro imprezy zostanie zlokalizowane na terenie Moto Park Ułęż w recepcji budynku na parterze. 

4.2 Biuro imprezy zostanie otwarte o godzinie 10:30 a zamknięte o 20:00.  

4.3 W celu dopełnienia wszelkich formalności związanych z uczestnictwem, każdy uczestnik jest zobowiązany do stawienia się 

w biurze imprezy przed rozpoczęciem imprezy. Należy przygotować wszelkie dokumenty wymagane w niniejszym regulaminie. 

 

5. UCZESTNICY 

 

5.1 W Imprezie uczestniczyć mogą osoby spełniające łącznie następujące warunki: 

- Są pełnoletnie lub dysponują zgodą rodziców (opiekunów prawnych), 

- Posiadają ważne prawo jazdy kategorii B w przypadku kierowców (chyba, że Organizator ze względu na właściwości obiektu 

na którym odbywa się Impreza zezwoli na start osoby bez takich uprawnień), 

- Nie wymierzono wobec nich środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdów określonego 

rodzaju, 



- Nie znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 

- Dysponują samochodem spełniającym wymogi określone w niniejszym regulaminie i Regulaminu Technicznego  i Klasyfikacji 

Classicauto Cup 2018 (Rozdziały I-III). 

- Osoby, których zgłoszenie dotrze do Organizatora w wyznaczonym terminie (lub do momentu wcześniejszego zamknięcia listy 

zgłoszeń) i uiszczą opłatę wpisowego. 

5.2 Podczas Szkoły Jazdy obowiązuje limit  5 zgłoszeń na każdy stopień szkolenia. 

5.3 O kolejności przyjmowania zgłoszeń decyduje data zaksięgowania opłaty wpisowego.  

 

6. WPISOWE 

 

6.1 Dla Szkoły Jazdy Classicauto ustala się następujące opłaty:  

 - Stopień I (początkujący)  - 500 zł  

 - Stopień II (średniozaawansowany) - 600 zł  

 

7. HARMONOGRAM CZASOWY 

 

7.1 Szczegółowy harmonogram czasowy zostanie opublikowany w oddzielnym dokumencie. 

 

8. SZKOŁA JAZDY CLASSICAUTO 
 
Zakres szkolenia: 

Stopień I (poziom podstawowy) 

- przygotowanie do jazdy 

- pozycja za kierownicą 

- praca kierownicą 

- rozpędzanie 

- hamowanie 

- jazda po łuku 

- ominięcie przeszkody 

- omówienie nadsterowności i podsterowności  

-  jak przywrócić auto na tor jazdy. 

 

Stopień II (poziom średniozaawansowany) 

- prawidłowy tor przejazdu 

- weightshifting 

- hamowanie lewą nogą 

- wykorzystanie nadsterowności w łuku 

- efekt wahadła 

- omówienie rodzajów zakrętów oraz sekcji zakrętów. 

Oba stopnie szkoleniowe odbędą się na terenie wyznaczonej próby szkoleniowej. 

 

 

 

9. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

 

9.1 Każdy uczestnik ma obowiązek:  

- przedstawić wymagane dokumenty podczas odbioru administracyjnego w biurze imprezy 



- wziąć udział w odprawie bezpieczeństwa dla uczestników.  

- zapoznać się z regulaminami i bezwzględnie stosować się do przepisów ww. regulaminów 

 

10. KONTAKT Z ORGANIZATOREM 

 

Paweł Wysocki - tel. 889 152 397 

Michał Pryczek - tel. 730 940 840 

info@cacup.pl  

11. DANE DO WPŁAT 

 

Stratos Events Sp. z o.o., Ul. Kazimierzowska 22, 02-572 Warszawa 

82 1030 0019 0109 8530 0047 5499  

 

12. POZOSTAŁE 

12.1 Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również 

spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia. 

12.2 Uczestnik jest świadomy, że jest wyłącznie odpowiedzialny za zniszczenie lub uszkodzenie mienia, któregokolwiek 

podmiotów współpracujących z Organizatorem w celu realizacji imprezy. Uczestnik jest również odpowiedzialny za uszkodzenie 

lub zniszczenie mienia innych uczestników.  

12.3 Niniejszym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej „RODO”) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora jego danych osobowych w celach związanych z udziałem w Imprezie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Dane 

osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych będzie 

Lucre - Usługi Księgowe Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 20, 02-591 Warszawa, ProTimer - Przemysław Kostrzewa (system 

pomiaru czasu). Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Podanie danych osobowych przez 

Uczestnika jest warunkiem koniecznym celem wzięcia udziału w Imprezie. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane 

przez okres niezbędny dla potrzeb organizacyjnych Imprezy. 

12.4 Organizator zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzania zmian w 

regulaminie. 
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