REGULAMIN KONTA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE POMERANIA-SPORTS.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Użytkownik korzystający z serwisu pomerania-sports.pl ma możliwość założenia indywidualnego
konta użytkownika w celu dokonania elektronicznej rejestracji swojego udziału w zawodach
sportowych.

2.

Administratorem serwisu internetowego pomerania-sports.pl jest firma Marek Wróbel - Race
Evolution z siedzibą w Pępowie, ul. Sikorskiego 24, 83-330 Pępowo. Numer NIP: 5891928113,
REGON: 364055341. Adres e-mail: biuro@pomerania-sports.pl , zwany dalej jako „Administrator”.

3.

Rejestracja i korzystanie z konta użytkownika w serwisie pomerania-sports.pl ma na celu
umożliwienie indywidualnym uczestnikom zawodów sportowych dokonanie rejestracji na wybrane
przez nich zawody, dokonanie opłat startowych, w tym za pośrednictwem serwisu PayU i dokonanie
weryfikacji poprawności ich zapisów na wybrane przez nich zawody sportowe.

4.

Pełen harmonogram, zawierający informacje o terminach i miejscach zawodów sportowych, których
dotyczy system zapisów elektronicznych, będzie dostępny na stronie pomerania-sports.pl i
mtbpomerania.pl

SPOSÓB REALIZACJI ZAPISÓW PRZEZ ORGANIZATORA ZAWODÓW
5.

Użytkownik korzystający z systemu zapisów elektronicznych korzysta z niego za pośrednictwem
przypisanego sobie loginu i hasła.

6.

Zakres danych, podawanych przez użytkownika w celu dokonania pełnej rejestracji na wybrane przez
użytkownika zawody sportowe obejmuje: imię, nazwisko, numer telefonu, klub (drużynę sportową opcjonalnie), datę urodzenia i płeć użytkownika, podawane w celu przypisania temu użytkownikowi
kategorii wiekowej. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników rejestrujących
swoje konto i korzystających z serwisu pomerania-sports.pl, są opisane w dokumencie Polityka
prywatności, dostępnym na stronie pomerania-sports.pl
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WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
7.

Warunki uczestnictwa w zawodach, na które uczestnik dokonuje swojej rejestracji w systemie
zapisów elektronicznych są dostępne w serwisie pomerania-sports.pl i mtbpomerania.pl

8.

Każdy uczestnik dokonujący rejestracji swojego uczestnictwa powinien zapoznać się z warunkami
uczestnictwa w zawodach, w tym w szczególności z zasadami dotyczącymi zachowania
bezpieczeństwa, korzystania z odpowiedniego sprzętu, w tym kasku rowerowego. Zabrania się
uczestnictwa osobom, których stan zdrowia uniemożliwia wzięcie udziału w zawodach sportowych, a
nadto osobom pozostającym pod wpływem używek czy alkoholu.

FORMY PŁATNOŚCI. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UCZESTNICTWO W ZAWODACH PRZY DOKONYWANIU
ZAPISÓW. TERMIN PŁATNOŚCI
9.

Rejestracja w systemie zapisów elektronicznych wiąże się z koniecznością dokonania opłaty startowej
za uczestnictwo w zawodach, wskazanej w kwocie brutto, w tabeli opłat, udostępnionej w serwisie
pomerania-sports.pl i mtbpomerania.pl

10. Dokonanie płatności jest możliwe za pośrednictwem serwisu PayU obsługującym bezpośrednie
płatności elektroniczne. Skorzystanie z tej metody płatności wymaga zapoznania się z regulaminem
dokonywania bezpośrednich płatności elektronicznych, dostępnym na stronie internetowej PayU tj
www.payu.pl
11. Dokonanie płatności, analogicznie jak dokonanie rejestracji uczestnictwa w zawodach jest możliwe
wyłącznie w odniesieniu do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
12. Użytkownik, który dokonuje zapisów w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
ma możliwość zgłoszenia żądania wystawienia faktury VAT. W tym celu wymagany jest kontakt z
Administratorem pod adresem biuro@pomerania-sports.pl i przesłanie danych podmiotu, którego
dotyczy tj. nazwy, adresu siedziby, NIP, Regon i adresu mailowego, na który zostanie przesłana
faktura w formie pliku elektronicznego pdf.
13. Płatności za uczestnictwo w zawodach za pośrednictwem systemu PayU można dokonać najpóźniej
do 2 dni przed startem zawodów. Dwa dni przed startem zawodów elektroniczna rejestracja
użytkowników zostanie zamknięta przez administratora, a możliwość dokonania zapisu swojego
uczestnictwa w zawodach będzie możliwa osobiście, w biurze zawodów. Pełen harmonogram,
zawierający informacje o terminach i miejscach zawodów będzie dostępny na stronie pomeraniasports.pl i mtbpomerania.pl
14. Płatności za pośrednictwem systemu PayU są dokonywane na rachunek Administratora, tj. firmy
Marek Wróbel - Race Evolution z siedzibą w Pępowie, ul. Sikorskiego 24, 83-330 Pępowo. Numer
NIP: 5891928113, REGON: 364055341, prowadzony w mBanku pod numerem: 19 1140 2004 0000
3002 7617 5026.
OGRANICZENIA W REALIZACJI ZAPISÓW
15. Możliwość dokonania rejestracji w systemie zapisów elektronicznych w serwisie pomerania-sports.pl
jest przewidziana wyłącznie dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności
prawnych.
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16. Uczestnictwo w zawodach sportowych osób poniżej 18 roku życia jest możliwe, ale wymaga
rejestracji w biurze zawodów i potwierdzenia przez rodziców lub opiekunów prawnych.
17. Każdy użytkownik dokonujący rejestracji swojego udziału w zawodach za pośrednictwem systemu
zapisów pomerania-sports.pl jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w
zawodach MTB Pomerania Maraton, dostępnym na stronie pomerania-sports.pl i mtbpomerania.pl
18. Dokonanie rejestracji oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa powyżej, jak również
akceptację niniejszego regulaminu.
19. Użytkownik dokonujący rejestracji w systemie zapisów elektronicznych swojego udziału w zawodach
sportowych oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych,
a także że nie występują w tym celu żadne znane mu przeciwwskazania i jako uczestnik zawodów
jest zdolny do startu w zawodach, w tym pokonania elementów trasy, które mogą okazać się
wymagające pod względem fizycznym i technicznym, takie jak m.in. podjazdy, zjazdy, górki, hopki
itp.
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W ZAWODACH
20. Rezygnacja z uczestnictwa w zawodach sportowych, na które użytkownik zapisał się za
pośrednictwem systemu zapisów elektronicznych, zgodnie z ogólnymi regułami uczestnictwa w
zawodach, najpóźniej do 3 dni przed dniem zawodów, poprzez kontakt mailowy z organizatorem na
adres biuro@pomerania-sports.pl
21. Opłata za uczestnictwo w zawodach jest bezzwrotna. Organizator dokona zwrotu opłaty tylko w
odniesieniu do tych uczestników, którzy najpóźniej do 3 dni przed dniem zawodów, zgłoszą swoją
rezygnację, poprzez kontakt mailowy z organizatorem na adres biuro@pomerania-sports.pl zgodnie
z powyższym punktem.
22. Zawodnik, który zarejestrował swój udział i nie dokonał uiszczenia wymaganej opłaty, nie jest
uprawniony do startu w zawodach.
DANE OSOBOWE
23. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników rejestrujących swoje konto
i korzystających z serwisu pomerania-sports.pl, są opisane w dokumencie Polityka prywatności,
dostępnym na stronie pomerania-sports.pl
USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA, DOKONYWANIE NARUSZEŃ. BEZPIECZEŃSTWO
24. Każdy użytkownik korzystający z systemu zapisów elektronicznych może dokonać usunięcia
przypisanego mu konta użytkownika. Użytkownik może zgłosić Administratorowi również żądanie
zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, kontaktując się z organizatorem pod adresem
biuro@pomerania-sports.pl przy czym zgodnie z regułami opisanymi w dokumencie Polityka
prywatności, żądanie takie nie wpływa na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzanych przez
Administratora danych osobowych.
25. Administrator ma prawo do zablokowania konta użytkownika w odniesieniu do użytkownika, który
dokonuje naruszeń korzystając z systemu zapisów elektronicznych, m.in. podając nieprawdziwe dane,
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naruszając prawa własności intelektualnej Administratora i innych podmiotów trzecich,
naruszającego zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje, obrażającego lub szykanującego
innych uczestników zawodów, a także posługującego się w sposób nieuprawniony systemem zapisów
elektronicznych.
26. Każdy użytkownik, który korzysta z systemu zapisów na zawody sportowe, udostępnionego przez
Administratora, powinien utrzymać w tajemnicy i nie ujawniać niepowołanym do tego osobom
trzecim informacji, które dotyczą jego loginu lub hasła. Do skorzystania z systemu zapisów
elektronicznych udostępnionego przez Administratora wymagane jest posiadanie komputera lub
telefonu z dostępem do internetu i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej.
27. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w funkcjonowaniu urządzeń, z których korzysta
użytkownik, jak również za nieprawidłowe podane przez niego dane. Użytkownik korzystający z
systemu zapisów elektronicznych powinien upewnić się, że oprogramowanie internetowe, z
którego korzysta nie jest zainfekowane.
ZGŁASZANIE REKLAMACJI
28. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące korzystania przez niego z serwisu pomeraniasports.pl i systemu zapisów elektronicznych poprzez kontakt pod adresem biuro@pomeraniasports.pl
29. Administrator ustosunkuje się do każdej reklamacji zgłoszonej przez użytkowników korzystających z
serwisu i dołoży wszelkich starań w celu usunięcia lub zmiany uwarunkowań związanych ze
zgłoszoną reklamacją, o ile okaże się ona w sposób racjonalny uzasadniona , z punktu widzenia
efektywności korzystania z serwisu pomerania-sports.pl
WSTRZYMANIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPISÓW ELEKTRONICZNYCH
30. W razie wystąpienia zjawiska nieprzewidzianego lub nie dającego się przewidzieć przez
Administratora, określanego mianem siły wyższej, uniemożliwiającego w sposób czasowy lub trwały
korzystanie z systemu zapisów elektronicznych, Administrator poinformuje o czasowym lub trwałym
braku możliwości korzystania z systemu zapisów elektronicznych za pośrednictwem stron pomeraniasports.pl lub mtbpomerania.pl.
31. W razie wystąpienia błędów lub czasowej braku możliwości korzystania z serwisu PayU
dokonującego bezpośrednich płatności elektronicznych, każdy użytkownik, który nie miał możliwości
dokonania płatności za pośrednictwem tego systemu, powinien poinformować o tym organizatora,
poprzez kontakt pod adresem biuro@pomerania-sports.pl
OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU I JEGO ZMIANA
32. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Każdy użytkownik może zapoznać się
z jego treścią korzystając ze strony pomerania-sports.pl, a dokonując rejestracji swojego uczestnictwa
w systemie zapisów elektronicznych, potwierdza fakt zapoznania się z jego treścią.
33. W razie konieczności zmiany niniejszego regulaminu, Administrator niezwłocznie poinformuje o
dokonaniu zmiany użytkowników za pośrednictwem strony pomerania-sports.pl wskazując moment
wejścia w życie zmian.
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