
REGULAMIN ZAWODÓW 

STUNT WARS POLAND NA POZNAŃ MOTOR SHOW 2020 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

Zawody Stunt Wars Poland na Poznań Motor Show 2020 (zwane dalej Zawodami), o których mowa w 

niniejszym Regulaminie, skierowane są do wszystkich uczestników wydarzenia Poznań́ Motor Show 2020 

(zwanego dalej Wydarzeniem), które odbywa się w dniach 27.03.–29.03.2020 r. na terenie 

Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

 

§2 

1. Regulamin Zawodów (zwany dalej Regulaminem) jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Zawodów 

oraz ich osób towarzyszących, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Zawodach, prawa i obowiązki 

Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Zawodów.    

 

2. Tekst Regulaminu Zawodów będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej 

www.motorshow.pl.     

 

3. Naruszenie Regulaminu Zawodów przez Uczestnika lub jego osoby towarzyszące może skutkować 

dyskwalifikacją Uczestnika i usunięciem go wraz z osobami towarzyszącymi z terenu Zawodów przez 

Organizatora. 

 

§3 

Prawo udziału w Zawodach przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone Regulaminem. 

Uczestnik, który uchybi którejkolwiek z zasad Regulaminu zostanie zdyskwalifikowany. 

      

ORGANIZATOR 

§4 

Organizatorem Zawodów są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60- 734 

Poznań, ul. Głogowska 14, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto 

i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000202703 oraz rejestru 

czynnych płatników podatków od towaru i usług – NIP 777-00-00-488, kapitał zakładowy – 42.310.200,00 

PLN.   

 

 

 



UCZESTNICY ZAWODÓW 

§5 

1. W Zawodach może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosiła chęć udziału w 

Kwalifikacjach, została zakwalifikowana do Zawodów oraz uiściła opłatę rejestracyjną na Zawody. Osoby 

niepełnoletnie mogą brać udział w Zawodach tylko pod nadzorem opiekuna i za jego pisemną zgodą 

(wyrażoną poprzez wypełnienie formularza zgody stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz po 

uiszczeniu opłaty rejestracyjnej. Z udziału w Zawodach wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich 

małżonkowie. 

 

2. Do udziału w Zawodach dopuszczone zostaną tylko osoby startujące na motocyklach o pojemności min. 

599ccm.      

§6 

Osoba fizyczna, który spełnia wskazane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Zawodach oraz poprawnie 

zgłosi swój udział w Zawodach, zwana będzie w dalszej treści Regulaminu Uczestnikiem. Uczestnik, który 

zakwalifikował się do Finału Zawodów nazywany jest również Zawodnikiem.   

    

§7 

Od momentu uzyskania prawa do Nagrody Uczestnik staje się Zwycięzcą Zawodów. 

 

 

ZASADY ZAWODÓW 

§8 

1. Zawody są trzyetapowe: 

A. Kwalifikacje (etap pierwszy), 

B. I etap Zawodów (etap drugi), 

C. Finał Zawodów (etap finałowy). 

 

2. Terminarz Zawodów: 

A. Do dnia 13.03.2020r. możliwe jest przesłanie przez Uczestników zgłoszenia (§ 10 Regulaminu). 

B. w dniach 19.02.2020r. i 20.02.2020r. odbędą się pierwsze obrady Komisji Sędziowskiej, która wybierze 

spośród zgłoszonych do tego dnia Uczestników 15 Uczestników kwalifikujących się do Zawodów. 

C. Od dnia 20.02.2020r. lista pierwszych 15 Uczestników zakwalifikowanych do Zawodów będzie 

publikowana na stronie internetowej www.facebook.com/StuntWarsPoland; Organizator prześle 

Uczestnikom zakwalifikowanym do Zawodów informację mailową o zakwalifikowaniu do Zawodów 

wraz z informacją o konieczności wniesienia opłaty rejestracyjnej. 

D. W dniach 1.03.2020r. i 14.03.2020r. odbędą się drugie i trzecie obrady Komisji Sędziowskiej, która 

wybierze kolejnych 15 Uczestników do Zawodów; podczas trzecich obrad Komisji Sędziowskiej pod 

uwagę brane będą wszystkie zgłoszenia. 

E. W dniu 20.03.2020 r. lista wszystkich Uczestników zakwalifikowanych do Zawodów zostanie 

opublikowana na stronie internetowej www.facebook.com/StuntWarsPoland; Organizator prześle 30 

Uczestnikom zakwalifikowanym do Zawodów podczas drugich obrad Komisji Sędziowskiej informację 



mailową o zakwalifikowaniu do Zawodów wraz z informacją o konieczności wniesienia opłaty 

rejestracyjnej. 

F. Do dnia 24.03.2020 r. Uczestnicy zakwalifikowani do Zawodów zobowiązani są do uiszczenia opłaty 

rejestracyjnej. 

G. 27.03.2020 r. jest dniem treningowym, w godzinach od 10:00 do 18:00 Zawodnicy mogą zapoznać się z 

nawierzchnią Strefy Zawodów, trenować oraz umieścić swój sprzęt w Strefie Zawodniczej. W dniu 

treningowym Zawodnicy są zobowiązani do stosowania się do wytycznych Organizatora lub Komisji 

Sędziowskiej. 

H. W dniu 28.03.2020 r. I etap Zawodów trwa od godziny 11:00 do godziny 18:00. Przed rozpoczęciem 

przejazdów, każdy Zawodnik zobowiązany jest wziąć udział w Odprawie, która rozpocznie się o 

godzinie 10:00, podczas której zostanie poinformowany o zasadach oceniania, punktacji oraz zasadach 

Zawodów. Nieobecność Uczestnika podczas Odprawy skutkuje dyskwalifikacją. 

I. W dniu 29.03.2020 r. w godzinach od 11:00 do godziny 18:00 odbędzie się Finał Zawodów oraz 

zakończenie Zawodów wraz z rozdaniem nagród. 

§9 

1. Każdy z Uczestników przystępując do Zawodów oświadcza, że: 

A. Jego motocykl jest sprawny technicznie i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa Zawodnika, ani 

bezpieczeństwa innych osób – stan techniczny motocykla może zostać zweryfikowany przez Komisję w 

dniu treningowym lub w dniu Zawodów (zarówno w dniu I etapu Zawodów, jak i w dniu Finałów 

Zawodów), w przypadku stwierdzenia przez Komisję, że motocykl nie jest sprawny, Komisja może 

postanowić o dyskwalifikacji Zawodnika bez zwrotu wpłaconej opłaty rejestracyjnej. 

B. Jego motocykl posiada aktualne ubezpieczenie O.C. 

C. Jest świadomy zagrożenia wynikającego ze startu w Zawodach. 

D. Wyraża dobrowolną zgodę̨̨̨  na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie 

fotografii lub zapisu video, a także wykorzystanie zdjęć i filmów przesłanych przez Uczestnika w 

ramach formularza zgłoszeniowego, zawierających wizerunek Uczestnika oraz udziela Organizatorowi 

niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie 

utrwalonego wizerunku, a także przesłanych zdjęć lub filmów na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej 

formie, 

b) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 

c) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 

d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym, 

e) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, 

portalach społecznościowych, 

f) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, 

g) w celach organizacyjnych, informacyjnych i promocyjnych Zawodów oraz Wydarzenia. 

E. Zgoda (licencja), o której mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej, zostaje udzielona wraz z dokonaniem 

prawidłowego zgłoszenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 (akceptacją Regulaminu – zawarciem 

umowy). Niezależnie od tego Zawodnik zobowiązany jest podpisać pisemny formularz zgody 

najpóźniej przed rozpoczęciem Zawodów. Wzór formularza zgody stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu. W odniesieniu do Uczestników niepełnoletnich wzór formularza zgody stanowi załącznik 

nr 2 do Regulaminu.Powyższa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia udział w 

Zawodach. 

2. Zawodnicy: 

A. Przed przystąpieniem do I etapu Zawodów zobowiązani są do podpisania: 



a) Oświadczenia o odpowiedzialności mówiącego o tym, iż są świadomi zagrożeń wynikających ze 

startu w Zawodach oraz nie będą rościć praw do odszkodowania w razie ewentualnego uszczerbku 

na zdrowiu i życiu 

b) Zgody na wykorzystanie wizerunku, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do Regulaminu. 

c) W przypadku Uczestników niepełnoletnich, oświadczenie oraz zgodę, o których mowa powyżej 

podpisują opiekunowie prawni. 

B. Muszą przestrzegać sygnałów flagowych: 

a) Flaga szachownica – start i koniec przejazdu. 

b) Flaga czerwona – bezwzględny stop podczas przejazdu. 

c) Flaga żółta – przerwa techniczna. 

C. Muszą posiadać:    

a) Homologowany kask. 

b) Odpowiednią odzież –zabrania się jazdy w spodniach dresowych i spodenkach.  

D. Muszą zachować trzeźwość przez cały czas trwania Zawodów oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa 

podanych podczas Odprawy. 

E. Mają kategoryczny zakaz jazdy motocyklem po terenie Wydarzenia, z wyłączeniem Strefy Zawodniczej 

i Strefy Zawodów. 

F. Zaleca się, aby Zawodnicy posiadali ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. 

 

KWALIFIKACJE 

§10 

1. Warunkiem udziału w Zawodach jest: 

A. Wypełnienie do dnia 8.03.2020 r. formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie 

www.motorshow.pl, które musi zawierać: 

a)  Imię, nazwisko, pseudonim (opcjonalnie), data urodzenia Uczestnika 

b) Adres e-mail. 

c)  Miejscowość / kraj pochodzenia. 

d) Numer telefonu. 

e)  Informacje dot. motocykla, na którym Uczestnik będzie startował (marka, model, pojemność). 

f) Informację, czy Uczestnik posiada auto techniczne lub namiot serwisowy – ile metrów 

kwadratowych zajmuje samochód oraz namiot (z powodu ograniczonego miejsca w strefie 

zawodniczej Organizator informuje, iż wyznaczy miejsce Zawodnikowi na samochód lub namiot 

serwisowy. W przypadku braku miejsca zawodnik może być zobligowany do zaparkowania auta 

poza strefą zawodniczą. O miejscu decyduje czas przybycia na miejsce Zawodów). 

g) Krótką informację o Uczestniku (w tym przede wszystkim informacja o stażu, przebiegu 

kariery, osiągnięciach, sponsorach). 

h) Wyraźne zdjęcie Uczestnika, nie większe niż 2 MB. 

i) Wyraźny film z jazdy (rekomendowane jest nagranie surowe, niepoddane żadnej obróbce), nie 

większe niż 50 MB; nagranie powinno trwać 2-5 minut. 

B. Podpisanie Regulaminu, a także formularza zgody i oświadczenia, o których mowa w §9 najpóźniej w 

dniu rozpoczęcia Zawodów, tj. 27.03.2020 r. 

W przypadku Uczestników niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy, regulamin i pozostałe 

oświadczenia/zgody, o których mowa powyżej, odpowiednio wypełnia lub podpisuje opiekun prawny 

niepełnoletniego. Opiekun prawny Uczestnika niepełnoletniego podaje w formularzu również swoje 

imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (nr telefonu kontaktowego). 

Nieprawidłowo wypełnione formularze (w tym również nieczytelne) będą odrzucone przez 

Organizatora. 



2. W terminie od dnia 19.02.2020 r. do dnia 20.02.2020 r. odbędą się pierwsze obrady Komisji Sędziowskiej, 

w terminie 1.03.2020 r. oraz 14.03.2020 r. odbędą się drugie i trzecie obrady Komisji Sędziowskiej. 

Podczas pierwszych obrad Komisja Sędziowska spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń wybierze 

maksymalnie 15 Uczestników, a podczas drugich i trzecich obrad Komisja Sędziowska spośród wszystkich 

nadesłanych zgłoszeń wybierze kolejnych Uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do Zawodów i po 

wpłacie opłaty rejestracyjnej wezmą udział w Zawodach. Przy wyborze Uczestników Komisja Sędziowska 

będzie brała pod uwagę następujące kryteria: poziom umiejętności na podstawie załączonego przez 

Uczestnika filmu oraz dotychczasowy staż startów w zawodach i osiągnięcia Uczestnika. 

3. Komisja Sędziowska wybierze podczas pierwszych i drugich obrad łącznie minimalnie 24, a maksymalnie 

30 Uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do Zawodów. 

4. Uczestnik lub opiekun prawny Uczestnika zapewnia, iż dane podane w formularzu zgłoszeniowym są 

zgodne z prawdą. W przypadku, gdy dane podane w formularzu zgłoszeniowym okażą się nieprawdziwe, 

Organizator jest uprawniony do odmówienia Uczestnikowi udziału w Zawodach lub dyskwalifikacji 

Zawodnika. 

 

§11 

1. Uczestnik przesyłając zgłoszenie oświadcza, że wobec zgłoszonych do Kwalifikacji zdjęć oraz filmów 

przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych oraz, że nie naruszają one jakichkolwiek praw osób 

trzecich, w tym ich dóbr osobistych oraz oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa 

autorskie do nadesłanych zdjęć oraz filmów oraz, że wszystkie osoby widniejące na zdjęciu lub filmie 

wyrażają zgodę na ich udostępnienie. W przypadku gdyby zgłoszone zdjęcie lub film naruszało 

jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo 

do wizerunku, Uczestnik zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby 

trzecie w związku z naruszeniem tych praw. 

2. Przesyłając zdjęcie lub film, Uczestnik zgadza się na wykorzystywanie go do celów organizacyjnych, 

informacyjnych i promocyjnych dotyczących Zawodów i Wydarzenia oraz udziela w tym zakresie licencji 

niewyłącznej na wykorzystanie zdjęcie lub filmu na zasadach określonych w § 9 pkt 3 Regulaminu.  

     

§12 

Organizator powiadomi Uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do Zawodów o konieczności wniesienia 

opłaty rejestracyjnej na adres mailowy Uczestnika, wskazany w zgłoszeniu.  

 

OPŁATA REJESTRACYJNA  

§13 

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do I etapu Zawodów, nie później niż do dnia 22.03.2020 r., 

należy dokonać wpłaty opłaty rejestracyjnej w wysokości 50 zł lub 13 euro brutto przy użyciu serwisu 

bilety.mtp.pl. 

 

§14 

Brak wpłaty opłaty rejestracyjnej w terminie wskazanym w § 13 Regulaminu powoduje, że dany Zawodnik nie 

będzie brał udziału w Zawodach. 

 



MIEJSCE I CZAS TRWANIA 

§15 

Zawody odbędą się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu (ul. Głogowska 14, 60-734 

Poznań).     

§16 

Zawody będą prowadzone od dnia 27.03.2020 r. od godziny 10:00 i potrwają do dnia 29.03.2020 r. do 

Ogłoszenia Wyników, które przeprowadzone zostanie w dniu 29.03.2020 r. na terenie Zawodów po 

zakończeniu przejazdów i obrad Komisji Sędziowskiej.  

    

§17 

Czas trwania przejazdu każdego z Zawodników zakwalifikowanych do danego etapu Zawodów wynosi: 

A. Podczas I etapu Zawodów - maksymalnie 3 minuty. 

B. Podczas Finału Zawodów – maksymalnie 3 minuty. 

 

§ 18 

1. Teren Zawodów składa się z dwóch stref: 

A. Strefy Zawodów, otoczonej metalowymi barierkami, pokrytej kostką brukową. 

B. Strefy Zawodniczej, rozumianej jako obszar wydzielony dla zawodników celem umieszczenia swojego 

auta technicznego lub namiotu serwisowego. 

a. W Strefie Zawodniczej przebywać mogą zawodnicy, ich osoby towarzyszące, media, obsługa i 

organizatorzy Zawodów, ochrona i organizatorzy Wydarzenia.  

b. Każdemu Zawodnikowi w Strefie Zawodniczej mogą towarzyszyć trzy osoby towarzyszące, 

które Zawodnik zobowiązany jest zgłosić podczas rejestracji. W przypadku Uczestnika 

niepełnoletniego, obecność opiekuna prawnego podczas Zawodów jest obowiązkowa. 

c. Organizator, ani obsługa Zawodów nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w Strefie 

Zawodniczej. 

 

NAGRODY 

§19 

Zwycięzcy w Zawodach otrzymają następujące Nagrody:     

1. 1. miejsce - nagrodę pieniężna w wysokości 1 400 euro, 

2. 2. miejsce - nagrodę pieniężna w wysokości 1 000 euro, 

3. 3. miejsce - nagrodę pieniężna w wysokości 700 euro, 

4.  4. miejsce - nagrodę pieniężna w wysokości 200 euro, 

5.  5. miejsce - nagrodę pieniężna w wysokości 100 euro, 

6. 6., 7., 8., 9. i 10. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości po 50 euro za każde miejsce. 

     

 



§20 

Fundatorem nagrody jest Organizator. 

 

§21 

1. Do nagrody, jeśli jej wartość przekroczy kwotę zwolnioną z podatku dochodowego, zostanie dodana 

nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej równowartość podatku jaki Zwycięzca jest zobowiązany zapłacić 

zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takim przypadku, część 

Nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona Zwycięzcy Konkursu, lecz pobrana 

przez Organizatora, przed wydaniem Zwycięzcy nagrody, oraz odprowadzona na konto bankowe 

właściwego Urzędu Skarbowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

2. Nagrody pieniężne będą wręczane zawodnikom po ogłoszeniu wyników w dniu zakończenia zawodów. 

Każdy zwycięzca musi odebrać nagrodę osobiście poprzez podpisanie potwierdzenia odbioru nagrody. W 

przypadku nieodebrania przez Uczestnika nagrody w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Zawodów, 

Zwycięzca traci uprawnienie do nagrody. 

 

SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWODÓW 

§22 

1. Celem rozstrzygnięcia Zawodów zostanie powołana przez Organizatora Komisja Sędziowska w składzie: 

A. Damian Bazaniak (Polska) – Przewodniczący Komisji  

B. Adam Peschel (Czechy) 

C. Rafał Pasierbek (Polska) 

D. Daniel Kwiatkowski (Polska) 

2. Kryteria kwalifikacji do Finału Zawodów, a także kryteria wyboru Zwycięzców Zawodów zostaną podane 

do dnia 14.02.2020 r. Kryteria wyboru Zwycięzców zostaną opublikowane na stronie internetowej 

www.facebook.com/StuntWarsPoland, oraz zostaną przesłane Zawodnikom w wiadomości e-mail na adres 

mailowy wskazany przez Zawodnika w zgłoszeniu. Kryteria wyboru Zwycięzców będą również do wglądu 

w siedzibie Organizatora. W związku z podaniem kryteriów wyboru każdy z Zawodników może 

zrezygnować z udziału w Zawodach do dnia 15.03.2020 r. przesyłając informację o rezygnacji na adres 

mailowy stuntwarspoland@gmail.com. W przypadku rezygnacji z udziału w Zawodach po wpłacie opłaty 

rejestracyjnej, opłata ta jest zwracana Zawodnikowi w terminie 14 dni od dnia złożenia rezygnacji. 

3. Decyzje Komisji Sędziowskiej są ostateczne i wiążące dla Uczestników. 

4. Wszelkie pytania podczas trwania Zawodów, Uczestnicy powinni kierować do Przewodniczącego Komisji. 

 

§23 

1. Zwycięzcy otrzymują prawo do odebrania Nagrody. 

2. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inną osobę. 

 

§24 

Zwycięzcy Zawodów zostaną ogłoszeni w dniu 29 marca 2020 r. na terenie Zawodów po zakończeniu 

przejazdów i obrad Komisji Sędziowskiej. 



 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 

 

§25 

1. Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. z 

siedzibą w Poznaniu  60-734 Poznań, ul. Głogowska 14, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202703, NIP 777-00-00-488, 

kapitał zakładowy – 42.310.200,00 PLN (Organizator). 

2. Inspektorem ochrony danych wyznaczonym u Organizatora jest pan Wiesław Pernak, dane kontaktowe: 

iod@mtp.pl, który stanowi wspólny punkt kontaktowy dla osób, których dane przetwarzają Organizatorzy. 

3. Dane osobowe Uczestników oraz opiekunów prawnych Uczestników będą przetwarzane w celach, zakresie i 

przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Zawodów, wyłonienia zwycięzców i 

odbioru nagród. 

4. Dane osobowe Uczestników oraz opiekunów prawnych Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z 

warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 

1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000, 

UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi 

przepisami prawa, niniejszym Regulaminem. 

5. Organizator pozyskuje dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, adres-email i inne dane, o których 

mowa w § 10 ust. 1) oraz opiekunów prawnych Uczestników (imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego) 

od samych Uczestników lub opiekunów prawnych Uczestników w przypadku, gdy Uczestnik jest 

niepełnoletni.  

6. Dane osobowe Uczestników i opiekunów prawnych Uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

7. Organizator będzie przekazywać dane osobowe Uczestników do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na 

podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 Lipca 2016 r. przyjętej na mocy 

dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej 

przez Tarczę Prywatności UE-USA (dalej zwanej „Decyzją”), o ile Uczestnicy/opiekunowie prawni 

niepełnoletnich Uczestników wyrażą zgodę na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego danych 

osobowych (w zakresie imienia i nazwiska oraz wszelkich innych danych zawartych w Formularzu 

rejestracyjnym, wypełnionym przez zawodnika) na portalu społecznościowym YouTube lub Facebook. 

8. Decyzja stwierdza, że dozwolone jest przekazywanie danych do podmiotów w Stanach Zjednoczonych, 

które przyjęły zbiór zasad ochrony prywatności – zasad ramowych Tarczy Prywatności UE-USA, w tym 

zasad uzupełniających, w drodze samocertyfikacji, poprzez wpisanie ich na listę podmiotów, które dokonały 

samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. YouTube LLC (formalnie wpis dokonała spółka 

Google LLC – spółka matka wobec YouTube LLC, przy czym wpis obejmuje także YouTube LLC) oraz 

Facebook, Inc są podmiotami wpisanymi na listę podmiotów, które dokonały samocertyfikacji w ramach 

Tarczy Prywatności UE-USA. Lista podmiotów dostępna jest pod adresem: www.privacyshield.gov. 

9. Informację o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z Tarczą Prywatności UE-

USA oraz stosowanych zabezpieczeniach dostępne są pod adresem: www.privacyshield.gov. 

10. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy 

(akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Zawodach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. Organizator 

może również przetwarzać dane osobowe Uczestników i opiekunów prawnych niepełnoletnich Uczestników 

w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z organizowanymi Zawodami, 

co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe 

http://www.privacyshield.gov/
http://www.privacyshield.gov/


będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów 

karalnych. 

11. Organizator ujawnia dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:członkom Komisji Sędziowskiej 

oraz podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz Organizatora, o ile będzie się to wiązało z 

koniecznością wynikającą z realizacji Zawodów. 

12. W granicach przepisów prawa Uczestnikom i opiekunom prawnym Uczestników przysługują prawa do: a) 

dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) 

cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem, jednak cofnięcie zgody przed lub w trakcie 

Zawodów uniemożliwi w nim udział. Uczestnik i opiekun prawny Uczestnika w granicach przepisów prawa 

ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy 

Organizator przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu. Powyższych praw 

osoba, której dane dotyczą może dochodzić względem każdego z Organizatorów. 

13. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań 

przesłane na adres Organizatora lub wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych. 

14. Uczestnikom i opiekunom prawnym Uczestników przysługuje również prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych przez 

Organizatora narusza przepisy RODO. 

15. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Zawodach obejmuje także publikację 

wizerunku, imienia i nazwiska oraz wszelkich danych, podanych przez Uczestnika w Formularzu 

rejestracyjnym w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą Zawody. Organizator ma 

również prawo opublikować imię i nazwisko Uczestnika na liście startowej oraz w wynikach Zawodów 

publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania zawodów. 

16. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Zawodach. 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

§26 

1. Wszelkie Reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Zawodów winny być składane na piśmie, 

listem poleconym, na adres Organizatora określony w § 4 Regulaminu z dopiskiem „Reklamacja Stunt 

Wars Poznań Motor Show 2020”, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników Zawodów lub mailowo na 

adres: info@mtp.pl w tym terminie lub podczas trwania Wydarzenia.   

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od jej otrzymania. Uczestnik 

zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego – listem poleconym w przypadku 

reklamacji pisemnej lub mailowo jako odpowiedź na reklamację przesłaną mailowo. Decyzje Komisji 

Reklamacyjnej w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. Złożenie reklamacji jest warunkiem 

dochodzenia roszczeń wobec Organizatora. 

 

§27 

1. Każda reklamacja powinna zawierać: 

A. Imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację. 

B. Dokładny adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację i numer telefonu. 

C. Dokładny opis i powód reklamacji. 

 

 



§28 

Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sędziowską, która jest jednocześnie Komisją Reklamacyjną. 

 

§29 

Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji Zawodów strony będą starały się rozwiązać w sposób 

polubowny. W przypadku nie dojścia do polubownego rozwiązania ewentualnego sporu, spór rozstrzygnięty 

będzie przez sąd właściwy. 

      

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§30 

Uczestnikom nagrodzonym w Zawodach oprócz nagród przewidzianych Regulaminem nie przysługuje żadne 

dodatkowe wynagrodzenie. 

§31 

1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem 

nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestnika. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i wypadki podczas zawodów 

spowodowane z winy Zawodnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas rozgrywania 

Zawodów. 

 

§32 

Wszelkie opisy Zawodów wykorzystane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych niniejszych 

Zawodów mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążącą posiada jedynie niniejszy Regulamin 

w całej swojej treści.  

§33 

Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie nie naruszających 

podstawowych zasad Zawodów. O zmianach Uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo na adres wskazany w 

zgłoszeniu. W związku ze zmianami Regulaminu Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w 

Zawodach w terminie 5 dni od dnia powiadomienia o zmianie, za zwrotem opłaty rejestracyjnej, jeżeli opłata 

taka została uiszczona na rzecz Organizatora. Informację o rezygnacji należy przesłać na adres mailowy: 

stuntwarspoland@gmail.com. Zwrot opłaty nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia rezygnacji. 

 

§34 

1. Uczestnik dokonujący zgłoszenia do Zawodów akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz 

jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa. 

2. Wszelkie pytania w sprawie treści i poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu można kierować 

na adres mailowy: stuntwarspoland@gmail.com 

 



§35 

1. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem regulują przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w tym ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.-  Kodeks cywilny. 

2. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do 

wykluczenia go z udziału w Zawodach. 

3. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Zawodach nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę 

trzecią. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu ZAWODÓW STUNT WARS NA POZNAŃ MOTOR SHOW 2020 

      

WZÓR FORMULARZA ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA 

ZAWODÓW STUNT WARS NA POZNAŃ MOTOR SHOW 2020 

      

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu 

video podczas Zawodów Stunt Wars na Poznań Motor Show 2020, a także do przesłanych w ramach 

formularza zgłoszeniowego zdjęć lub filmów, w tym zawierających mój wizerunek oraz udzielam 

Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji na 

wykorzystywanie utrwalonego wizerunku oraz przesłanych przeze mnie zdjęć lub filmów na następujących 

polach eksploatacji: 

- utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, 

- wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 

- zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 

- publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, 

- zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach 

społecznościowych 

- emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. 

    

w celach organizacyjnych, informacyjnych i promocyjnych Zawodów i wydarzenia Poznań Motor Show.  

  

    

     

      

____________________ data i podpis Uczestnika 

  



Załącznik nr 2 do Regulaminu ZAWODÓW STUNT WARS NA POZNAŃ MOTOR SHOW 2020 

      

WZÓR FORMULARZA ZGODY WOBEC NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAWODÓW 

STUNT WARS NA POZNAŃ MOTOR SHOW 2020 („Zawodów”) 

      

Działając jako opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika …………………………………………………. 

(imię i nazwisko) oświadczam, iż: 

 • zapoznałem się z Regulaminem Zawodów i akceptuję jego postanowienia,  

 • wyrażam zgodę na udział ww. niepełnoletniego w Zawodach na zasadach określonych w 

Regulaminie Zawodów,  

 • wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku niepełnoletniego Uczestnika 

utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video podczas Zawodów Stunt Wars na Poznań Motor Show 2020, 

a także do przesłanych w ramach formularza zgłoszeniowego zdjęć lub filmów, w tym zawierających 

wizerunek Uczestnika, oraz udzielam w jego imieniu Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej 

terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie utrwalonego wizerunku oraz przesłanych 

zdjęć lub filmów w ramach formularza zgłoszeniowego na następujących polach eksploatacji: 

- utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, 

- wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 

- zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 

- publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, 

- zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach 

społecznościowych 

- emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, 

 

w celach organizacyjnych, informacyjnych i promocyjnych Zawodów i wydarzenia Poznań Motor Show.  

     

    

    

     

      

____________________ data i podpis opiekuna prawnego Uczestnika 

 


