REGULAMIN WYPRAWY PARTNERSKIEJ MAROKO
Postanowienie Ogólne
Organizator transportu F.H.U. ALDO z siedzibą w Zabrzu przy ul. Szenwalda 9G – właściciel marki szczota.com.pl reprezentowany
przez Justynę Budzik zwany dalej F.H.U.ALDO odpowiedzialny jest za organizację transportu motocykli uczestników wyprawy na
odcinku Zabrze Polska do Malaga Hiszpania – Malaga Hiszpania do Zabrze Polska w ramach czasowych określonych terminem
rozpoczęcia i końca wyprawy zawartych w formularzu zgłoszenia.
Organizowana wyprawa motocyklowa do Maroko jest wyprawą partnerską. Organizację wszelkich innych działań związanych z
wyjazdem oraz pobytem w Maroko uczestnicy realizują we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
Oznacza to, FHU ALDO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe w trakcie trwania wyprawy partnerskiej.
Każdy uczestnik wyprawy partnerskiej przed wyjazdem zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o własnej
odpowiedzialności oraz oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w wyprawie.
Wyjazd partnerski do Maroko łączy w sobie elementy sportów ekstremalnych i w związku z tym niosą ze sobą zagrożenie, życia i
zdrowia.
Warunki Uczestnictwa w wyprawie partnerskiej
§1
1. Członkiem wyprawy może być każdy posiadający umiejętności, predyspozycje oraz doświadczenie do uczestnictwa w danej
wyprawie oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych.
2. Osoby niepełnoletnie mogą być Uczestnikami wyłącznie za pisemną zgodą prawnych opiekunów.
3. Uczestnik wyjazdu ponosi koszty organizacyjne danego wyjazdu we własnym zakresie takie jak m.in. opłata za transport
sprzętu, zakup biletów lotniczych, ubezpieczenia uczestnika , żywności, opłat wizowych, promowych, opłaty za przejazd
drogami lokalnymi oraz autostradami, zakwaterowania itp.
4. Uczestnicy są zobowiązani dysponować odpowiednim wyposażeniem i ekwipunkiem wymaganym na danej wyprawie
określonymi w karcie zgłoszenia
5. Wszystkie działania związane z wyjazdem oraz podczas jego trwania a w szczególności wybranej trasy przejazdu,
wybieranych noclegów, wyżywienia itp. uczestnik realizuje na własną rękę oraz odpowiedzialność. F.H.U. ALDO dołoży
wszelkich starań aby pomóc uczestnikowi podczas przygotowania do wyjazdu oraz w trakcie trwającego jego pobytu. Pomoc
dla uczestników będzie odbywała się w zakresie sugestii w kwestiach takich jak: przygotowanie motocykla, przygotowanie i
wybór tras oraz noclegów, zakup biletu lotniczego, wybór formy ubezpieczenia, przygotowanie niezbędnych dokumentów.
6. Uczestnik sam wybiera oraz ocenia trasę przejazdu podczas trwania wyprawy dostosowując ją do swoich umiejętności
oraz samopoczucia jak również dostosowuje ją do możliwości technicznych posiadanego motocykla jak i ekwipunku.
5. Uczestnik jest zobowiązany posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do uczestnictwa w wyprawie i dostarczyć je w
razie potrzeby (paszport, bilet lotniczy, książeczka szczepień itp.)
6. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania i szanowania miejscowego prawa (w tym przepisów celnych), jak i
panujących w danym rejonie obyczajów. Konsekwencje z łamania prawa i obyczajów przez uczestnika ponosi wyłącznie
uczestnik.
7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone z własnej winy szkody w trakcie trwania wyprawy oraz zobowiązuje
się do ich niezwłocznego naprawienia w sposób określony przepisami prawa oraz bezpośredniego pokrycia wyrządzonych
szkód z własnych środków. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.
8. Każdy uczestnik sam odpowiada za swoje bezpieczeństwo oraz nie naraża na jego brak pozostałych uczestników
wyprawy partnerskiej.
9. Obowiązek uiszczenia opłat lokalnych (np. opłaty lotniskowe, podatki, opłaty klimatyczne, kaucje, napiwki, opłaty
parkingowe itp.), spoczywa na każdym uczestniku indywidualnie.
10. Uczestnik ma obowiązek zadbania we własnym zakresie o zawarcie turystycznych polis ubezpieczeniowych lub
obejmujących odpowiedzialnością zdarzenia losowe wynikłe z powodu uprawiania sportów ekstremalnych, pokrywających
koszty leczenia, transportu chorego (włącznie z transportem lotniczym służb medycznych i ratunkowych) oraz transportem
zwłok do kraju na wypadek zdarzenia śmiertelnego.
11. Uczestnik wyprawy partnerskiej ma obowiązek dostarczyć motocykl przewidziany do transportu we własnym zakresie w
miejsce i terminie wyznaczonym w karcie zgłoszenia. Uczestnik dostarcza przygotowany motocykl do transportu tj. z pustym
zbiornikiem paliwa, zdemontowanymi kuframi podróżnymi oraz zabezpieczonymi elementami dodatkowymi motocykla
szczególnie narażonymi na zniszczenie podczas transportu. Obowiązkiem uczestnika jest przekazanie kompletu dokumentów
motocykla wraz z kluczykami osobom odpowiedzialnym za transport na podstawie protokołu odbioru.

Zawarcie Umowy
§2
1. Zawarcie Umowy o wyprawę partnerską polega na:
a) podpisaniu karty zgłoszenia i dostarczeniu jej przez Uczestnika , potwierdzeniu pisemnym o zapoznaniu się z
regulaminem wyprawy partnerskiej.
b) wniesieniu opłaty wstępnej

Warunki Płatności
§3
1. Z chwilą zawarcia Umowy Uczestnik zobowiązany jest wpłacić część kosztów na poczet organizacji transportu w
wysokości 1000 zł w terminie określonym w karcie zgłoszenia. Brak wniesienia wpłaty jest równoznaczny z nie zawarciem
Umowy.
2. Pozostała należność winna być dokonana nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem wyprawy.
3. Jeżeli umowa zostają zawarta na mniej niż 30 dni przed wyjazdem, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty 100% opłaty w
dniu zawarcia Umowy.
4. Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na konto bankowe lub dzień wpłaty gotówkowej.
Wysokość kosztów transportu może ulec podwyższeniu nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem.
Na zmianę opłaty wpływać mogą:
a) kursy walut
b) wzrost kosztów transportu
c) wzrost ceł, podatków lub opłat należnych za usługi.
Odpowiedzialność
§4
1. F.H.U. ALDO Justyna Budzik w żadnym stopniu nie odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczestników.
2. F.H.U. ALDO nie odpowiada za działania lub zaniechania uczestnika wyjazdu, dzięki którym nie może on osiągnąć
zaplanowanych celów wyprawy.
3. F.H.U. ALDO nie odpowiada za bagaż i mienie uczestników.
4. F.H.U. ALDO nie odpowiada za spóźnienie, awarie lub inne utrudnienia mogące wyniknąć podczas trwania wyprawy lub
transportu motocykli w miejsce przeznaczenia jak i w drodze powrotnej.
5. F.H.U. ALDO nie odpowiada za zatrzymanie lub nie wpuszczenia uczestnika lub uczestników przez służby celne, graniczne,
parkowe, policji, wojska i inne.
6. F.H.U. ALDO nie odpowiada za transfer Uczestników wyprawy do miejsca przeznaczenia jak i ich powrót do kraju
(szczególnie nie bierze odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie działania linii lotniczych, opóźnienia jak i odwołanie
lotu)
7. F.H.U. ALDO zastrzega sobie prawo do odwołania (do dnia rozpoczęcia imprezy włączenie) organizacji transportu z
przyczyn niezależnych od siebie tj. działanie siły wyższej, wydarzenia polityczne, działania militarne, decyzje władz
państwowych, samorządowych, innych instytucji itp.)
8. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie F.H.U. ALDO zwrotowi podlega pozostała
kwota zaliczki po odliczeniu wszelkich poniesionych wydatków związanych z organizacją transportu motocykli w miejsce
przeznaczenia oraz drodze powrotnej.

Czytelny podpis uczestnika

