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1. SŁOWNIK POJĘĆ
Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin.
Strony - oznacza Organizatora i Uczestnika.
Organizator - Pro Rally School Michał Pryczek
Partner - Każdy podmiot współpracujący z organizatorem w ramach realizacji cyklu Race Day
2022 oraz Classicauto Cup 2022.
Karta członkowska - zwana także Kartą, oznacza imienną kartę, niebędącą kartą kredytową,
bankomatową ani kartą płatniczą, która stanowi dowód uczestnictwa w Programie, zawierająca
indywidualnie nadany Uczestnikowi numer.
Uczestnik - oznacza osobę (osobę fizyczną, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), która dokonała
zakupu karty członkowskiej
Program - oznacza program lojalnościowy, organizowany przez Organizatora, obejmujący
wybrane produkty lub usługi organizatora lub partnerów, w celu stworzenia atrakcyjnej oferty
cenowej dla uczestników.
Oferta - oznacza katalog handlowy wybranych towarów i usług dostępnych w
sklepach/placówkach organizatora i partnerów, które dla uczestników są oferowane w specjalnej
promocji
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2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie
lojalnościowym.
2.2 Program skierowany jest wyłącznie do Uczestników, którzy spełnią warunki przewidziane
postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2.3 Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
2.4 Programem objęte są wybrane towary i usługu dostępne w sklepach/placówkach organizatora i
partnerów, które dla uczestników są oferowane w specjalnej promocji.
2.5 Program realizowany jest na terenie Polski i trwa od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2.6 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Programu.
Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.raceday.pl oraz zostanie
ogłoszony w specjalnym komunikacie za pomocą FB oraz newsletter e-mail do wszystkich
uczestników.
2.7 Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować ze swojego udziału w Programie, po
pisemnym poinformowaniu o tym fakcie Organizatora. Z chwilą złożenia takiego oświadczenia
uczestnik traci możliwość korzystania z oferty w rozumieniu tego regulaminu. Dane osobowe
uczestnika zostaną usunięte ze zbioru danych Organizatora. Opłata członkowska nie zostanie
zwrócona.
3. WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE
3.1 Program przeznaczony jest dla Uczestników, którzy zakupią kartę członkowską w sklepie
www.sklep.raceday.pl
3.2 Dokonując zakupu karty członkowskiej, uczestnik wyraża zgodę na zasady Regulaminu i
zobowiązuje się je przestrzegać. Uczestnik, ponadto wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie
danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych.
3.3 Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zakupu karty. W takim przypadku
poinformuje o tym osobę zainteresowaną oraz zwróci jej wpłacone w tym celu środki.
3.4 Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście. Tylko właściciel karty
(osoba wymieniona z imienia i nazwiska na karcie członkowskiej) zyskuje prawo do udziału w
programie jak również prawo do korzystania z oferty.
3.5 Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych i
innych danych zawartych w Karcie zgłoszeniowej. W przypadku nie powiadomienia o zmianie
danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania
spowodowany niezaktualizowaniem danych.
3.6 Uczestnik na bieżąco będzie informowany drogą mailową o aktualnie prowadzonych akcjach
promocyjnych przez organizatora lub partnerów.
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4. KARTA CZŁONKOWSKA
4.1 Każdy Uczestnik, po spełnieniu warunków przewidzianych przez 0 otrzyma Kartę członkowską,
której zostanie nadany indywidualny dla danego uczestnika numer identyfikacyjny.
4.2 Wydanie karty uczestnikowi jest płatne i kosztuje 149 zł brutto. Karta jest ważna nie dłużej niż
przez okres trwania Programu, określony w pkt. 2.5.
4.3 Karta nie może być wydawana i udostępniana nieupoważnionym osobom.
4.4 Kartę należy okazać sprzedawcy przy dokonaniu zakupu towarów lub usług z oferty w
placówce partnera lub organizatora. Niektórzy partnerzy i organizator posiadają w sklepach
internetowych specjalne pole, służące podaniu numeru identyfikacyjnego. W celu otrzymania
rabatów należy skorzystać z tego pola.
4.5 Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Organizatora o kradzieży lub
utracie Karty. W przypadku braku powiadomienia Organizatora o utracie lub kradzieży karty,
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty. W przypadku
zawiadomienia Organizatora o utracie, kradzieży czy zniszczeniu Karty, Uczestnik złoży
Organizatorowi wniosek o wydanie duplikatu Karty. Organizator zobowiązuje się do wydania
duplikatu najdalej w terminie 14 dnia od dnia wpływu wniosku do Organizatora w formie
elektronicznej lub drogą pocztową. Jednocześnie Karta oryginalna będzie dezaktywowana, a na
nowo wydanej Karcie zostanie wpisany nowy numer danego Uczestnika.

5. OFERTA/KATALOG PROMOCJI
5.1 Uczestnik otrzymuje dostęp do następujących promocji:
RACE DAY:
- 8% rabatu na pojedyncze wpisowe do imprez Race Day Cup
- 10% rabatu na pojedyncze wpisowe do imprez Rally Day
- 10% rabatu na pojedyncze wpisowe do imprez Race Day Mini
CLASSICAUTO CUP:
- 10% rabatu na pojedyncze wpisowe do imprez Classicauto Cup (wyjątek I runda – Tor Poznań
8% rabatu)
PRO RALLY SCHOOL:
- 10% rabatu na wszystkie kupony prezentowe w ofercie firmy
CARCLASSIC.SHOP
– 15% rabatu na wszystkie produkty EBC i Stop-Tech
– 10% rabaru na wszystkie produkty Spax
– 10% rabatu na wszystkie produkty Ferodo
AUTORACING.pl
- 15% rabatu na produkty: Sparco, Sabelt, Stilo, OMP, QSP, RRS
POWERFLEX.pl:
- 20% rabatu na wszystkie produkty
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JDM Cars - chiptuning i hamownia
- 25% na hamownie
- 10% na chip tuning oraz inne usługi warsztatowe
5.2 Co do zasady oferta nie łączy się z innymi promocjami organizatora i partnera.
5.3 Organizator lub partner może połączyć promocje, jednak jest to rzadkością i zależy od
indywidualnej decyzji organizatora lub partnera. W takim przypadku uczestnik zostanie
poinformowany drogą mailową o połączonych promocjach.

6. KLAUZULA RODO
6.1 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”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pro Rally School Michał
Pryczek, ul. Jana Kazimierza 11B/137, 01-248 Warszawa, moich danych osobowych w celach
związanych z moim udziałem w programie lojalnościowym „KARTA ZAWODNIKA”,
organizowanym przez Pro Rally School.
6.2 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Pro Rally School Michał
Pryczek, ul. Jana Kazimierza 11B/137, 01-248 Warszawa. Pana/ Pani dane osobowe nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
6.3 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem koniecznym celem wzięcia
udziału w programie lojalnościowym „KARTA ZAWODNIKA” Pana/Pani dane osobowe mogą
być przechowywane i przetwarzane w celach marketingowych, po zakończeniu czasu trwania
programu .
6.4 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”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pro Rally School Michał
Pryczek, ul. Jana Kazimierza 11B/137, 01-248 Warszawa, moich danych osobowych w celach
marketingowych, tj. przesyłania oferty produktów i usług oferowanych, w tym wydarzeń
motoryzacyjnych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a. RODO Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
warunkiem koniecznym celem otrzymywania materiałów marketingowych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do przekazanych danych osobowych określonych w ust, 2 i 3,
prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, posiada prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani
danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku uznania przez Pana/ Panią, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019 r. i jest opublikowany na stronie internetowej
Organizatora: www.raceday.pl
Ewentualne zobowiązania podatkowe związane z otrzymanymi nagrodami obciążają Uczestnika
Programu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami podatkowymi.
Ewentualne spory, które mogą powstać między Stronami w związku z realizacją postanowień
niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W razie
nie dojścia do porozumienia między Stronami, spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia przez
Sąd właściwy dla Organizatora.
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