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OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH)
DLA UMÓW UCZESTNICTWA W TRENINGU LUB IMPREZIE
Test & Training Safety Centre Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(dalej zwana: „Test & Training”)
Stan na dzień 20 kwietnia 2011 roku
1. Ustalenia wstępne
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe stanowią integralną część wszystkich zawieranych przez Test &
Training umów (niezależnie od formy) dotyczących uczestnictwa w organizowanych przez Test &
Training treningach oraz imprezach przeprowadzanych na terenie kompleksu treningowego
w Bednarach lub innych terenach należących do Test & Training (zwanych dalej łącznie: „Terenem Test
& Training”).
Test & Training zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do treści niniejszych OWH, o których
każdorazowo zawiadamia swoich kontrahentów, przy czym za wiążące uznaje się OWH w brzmieniu
ustalonym na chwilę składania zgłoszenia, których treść była udostępniona na stronie internetowej
i w biurach Test & Training.
Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w treningu lub imprezie organizowanej przez Test & Training
jest równoznaczne z akceptacją niniejszych OWH. Ustalenia indywidualne o treści odmiennej niż
przewidziane w niniejszych OWH są wiążące tylko w razie ich pisemnego potwierdzenia przez strony.
Opisy treningów, imprez lub innych świadczeń Test & Training znajdujące się na stronie internetowej oraz
w biurach Test & Training należy traktować jako zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 71 k.c.
Test & Training jest uprawniona do sporządzania zdjęć i innych materiałów fotograficznych z treningów
i imprez oraz do ich nieodpłatnego wykorzystywania w broszurach reklamowych i innych publikacjach
(szczególnie w Internecie), przy czym zgłoszenie uczestnictwa w treningu lub imprezie jest
równoznaczne ze zgodą na takie nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestników (za
uzyskanie takiej zgody odpowiada zgłaszający).

2. Zawarcie umowy
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Zawarcie umowy dotyczącej uczestnictwa w organizowanych przez Test & Training treningach oraz
imprezach z Test & Training następuje poprzez złożenie zgłoszenia uczestnictwa w treningu lub
imprezie organizowanej przez Test & Training i jego akceptację przez Test & Training. Stronami
takiej umowy są wówczas: zgłaszający oraz Test & Training.
Zgłoszenia mogą być składane ustnie, pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej
(adresu e-mail:(ttsc@ttsc.pl), telefonicznie (+48 61 815 60 01) lub faksem (+48 61 815 60 01),
przy czym niezależnie od formy ich złożenia traktowane są jako oferta w rozumieniu art. 66 k.c.
Zgłoszenia składane drogą elektroniczną wiążą, jeśli Test & Training potwierdzi ich otrzymanie
nie później niż w terminie 3 dni, przy czym samo potwierdzenie otrzymania nie stanowi jeszcze
akceptacji oferty zgłaszającego.
Akceptacja zgłoszenia przez Test & Training może być dokonana w dowolnej formie, w szczególności
ustnie, pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem. Umowę uważa się za
zawartą w chwili, w której zgłaszający miał możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia Test &
Training o akceptacji jego zgłoszenia. Wraz z akceptacją zgłoszenia Test & Training doręcza
Test & Training Safety Centre Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
z siedzibą w Bednarach, Bednary 17, 62-010 Pobiedziska,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000322188
posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 500.000 zł
posługująca się NIP: 7773096187

1

Test & Training Safety Centre Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k.
62-010 Pobiedziska Bednary 17
T/F +48 61 8156001
www.ttsc.pl

2.5.

2.6.

2.7.

zgłaszającemu OWH lub informuje o możliwościach zapoznania się z ich treścią.
Zgłoszenie należy składać nie później niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia treningu lub imprezy,
jednakże zgłoszenie uczestnictwa dużej grupy (powyżej 16 osób) powinno nastąpić
z wyprzedzeniem co najmniej 2 miesięcy. Test & Training zastrzega sobie jednak możliwość
dokonywania akceptacji także tych zgłoszeń, które wpłynęły po upływie wyżej wskazanych
terminów.
Po akceptacji zgłoszenia Test & Training przekazuje drogą elektroniczną (lub w inny sposób
uzgodniony ze zgłaszającym) dokumenty zawierające potwierdzenie zawartej umowy i jej załączniki,
a także wzory pisemnych oświadczeń dla każdego z uczestników, które zgłaszający zobowiązuje się
doręczyć wraz z wszystkimi wymaganymi podpisami na wskazany adres Test & Training.
Zgłoszenie uczestnictwa grupy osób może być dokonane wyłącznie za wyraźną zgodą tych osób, przy
czym za brak takiej zgody odpowiada zgłaszający. Umowa taka ma wówczas charakter umowy
o świadczenie na rzecz osoby trzeciej w rozumieniu art. 393 k.c. Za wszelkie zobowiązania
z umowy dotyczącej uczestnictwa grupy osób w treningu lub imprezie, w tym za szkody spowodowane
działaniami osób z tej grupy, w braku odrębnych zgłoszeń poszczególnych osób z grupy, odpowiada
zgłaszający. Zgłoszeni w ten sposób uczestnicy oświadczają, że chcą z takiego świadczenia skorzystać
poprzez pisemne oświadczenie chęci uczestnictwa w treningu lub imprezie, a ponadto składają również
oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu OWH (których stosowanie jest warunkiem uczestnictwa w
treningu lub imprezie) oraz o przystąpieniu do solidarnego ze zgłaszającym zobowiązania do zapłaty opłaty
za uczestnictwo danego uczestnika w treningu lub imprezie na warunkach wskazanych w niniejszych OWH
(łącznie zwanymi dalej „Oświadczeniami”). Jedynym uprawnionym do żądania od Test & Training
wykonania takiej umowy pozostaje jednak zgłaszający, zaś wszelkie oświadczenia woli związane z taką
umową (zwłaszcza co do jej wypowiedzenia) może składać wyłącznie zgłaszający wobec Test & Training
lub Test & Training wobec zgłaszającego.

3. Warunki uczestnictwa
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

Warunki uczestnictwa obowiązują wszystkie osoby biorące udział w treningach i imprezach, a także
wszystkie osoby trzecie znajdujące się na Terenie Test & Training, na których odbywa się trening lub
impreza.
Zgłoszenie uczestnictwa osób, które nie mogą brać udziału w treningu lub imprezie ze względu na
niespełnianie przez nich warunków uczestnictwa określonych w niniejszych OWH, wymogów
bezpieczeństwa lub wymogów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, odbywa się na wyłączne
ryzyko osoby zgłaszającej, a wykluczenie z uczestnictwa w treningu lub imprezie nie stanowi podstawy do
zwolnienia od opłat należnych na podstawie zawartej umowy. W razie jednak złożenia przez taką osobę
Oświadczeń, osoba taka odpowiada solidarnie ze zgłaszającym także za zobowiązania związane z
niemożnością uczestnictwa w treningu lub imprezie z powodów wskazanych w zdaniu poprzednim.
Na Terenie Test & Training obowiązują przepisy ruchu drogowego.
Ze względów bezpieczeństwa, przed lub w czasie trwania treningu lub imprezy, wszyscy uczestnicy oraz
obecne osoby trzecie zobowiązane są do stosowania się do wskazówek instruktorów i innych
pracowników Test & Training lub osób działających w jej imieniu lub na jej zlecenie. W razie
stwierdzenia istotnych naruszeń tych instrukcji lub przepisów ruchu drogowego lub innych wymogów
bezpieczeństwa, w tym warunków uczestnictwa określonych w niniejszych OWH, uczestnicy
dopuszczający się naruszeń mogą zostać wykluczeni z udziału w treningu lub imprezie bez prawa
zgłaszającego do zwrotu opłaty za ich uczestnictwo, a także do opuszczenia Terenu Test &
Training (przy czym do opuszczenia Terenu Test & Training mogą zostać zobowiązane także
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3.5.

3.6.

3.7.

3.7.

3.8.
3.9.

obecne osoby trzecie). Za rażące naruszenie wymogów bezpieczeństwa uważa się w
szczególności sytuacje, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że uczestnik lub obecna osoba trzecia
znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Test & Training zastrzega sobie prawo do wezwania
Policji celem stwierdzenia wymienionych wyżej naruszeń.
W czasie treningów lub imprez mogą być używane jedynie pojazdy bez opon z kolcami. Wyjątek stanowią
specjalne treningi lub imprezy na naturalnym lodzie, jeśli Test & Training wyraźnie przewidziała taką
możliwość w opisie treningu lub imprezy.
Pojazdy na tzw. tablicach próbnych mogą zostać dopuszczone do udziału w treningu lub imprezie
wyłącznie za uprzednią zgodą Test & Training, pod warunkiem złożenia stosownego wniosku wraz ze
zgłoszeniem uczestnictwa.
Do treningów lub imprez dopuszczane są jedynie pojazdy, które są bezpieczne dla użytku i ruchu
drogowego. W szczególności konieczne jest zapewnienie przez uczestników odpowiedniego ciśnienia
w ogumieniu wg zaleceń producenta pojazdu.
Co do zasady uczestnictwo w treningu lub imprezie odbywa się przy użyciu pojazdów własnych
uczestników. Test & Training umożliwia pośrednictwo w wypożyczeniu pojazdu od podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą w przedmiocie wypożyczania pojazdów, co wymaga jednak
wyraźnej akceptacji takiego wniosku zgłaszającego lub uczestnika złożonego nie później niż 3 dni przed
datą treningu lub imprezy.
Uczestnictwo w treningu lub imprezie w charakterze kierowcy wymaga posiadania ważnego prawa jazdy
odpowiedniej dla danego treningu lub imprezy kategorii.
Wszystkie treningi oraz imprezy odbywają się w języku polskim. Uczestnictwo osoby niewładającej
w stopniu wystarczającym językiem polskim możliwe jest pod warunkiem uczestnictwa także osoby
towarzyszącej pełniącej funkcję tłumacza (koszty uczestnictwa takiej osoby pokrywa zgłaszający, chyba
że uczestnik dokonał odrębnego zgłoszenia, przy czym od chwili złożenia Oświadczeń, uczestnik
odpowiada solidarnie ze zgłaszającym za takie koszty). Ze względów bezpieczeństwa Test & Training
zastrzega sobie możliwość wyłączenia uczestników nie posiadających wystarczającej znajomości
języka polskiego z treningu praktycznego, przy czym Test & Training umożliwia zastępcze odbycie
takiego treningu w terminie uzgodnionym z Test & Training, o ile powstanie możliwość zrozumienia
wskazówek instruktora w późniejszym okresie.

4. Warunki płatności
4.1.
4.2.

4.3.

Całość opłaty za uczestnictwo w treningu lub imprezie powinna być uiszczona nie później niż 7 dni przed
datą treningu lub imprezy.
Za zgodą Test & Training i pod warunkiem uprzedniego doręczenia na wskazany adres Test & Training
podpisanych dokumentów zawierających potwierdzenie treści zawartej umowy wraz z załącznikami,
Oświadczeń oraz oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i
przesyłanie materiałów marketingowych, reklamowych lub informacji handlowych, a także odpisu
z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej zgłaszającego – nie starszych niż 3 miesiące, opłata za
uczestnictwo w treningu lub imprezie może być uiszczona w dwóch ratach: pierwszej - w wysokości co
najmniej 30% całości opłaty, płatnej nie później niż 7 dni przed datą treningu lub imprezy oraz drugiej - w
wysokości pozostałej części całości opłaty, płatnej w terminie 14 dni od daty zakończenia treningu lub
imprezy.
Opłata za uczestnictwo w treningu lub imprezie określana jest każdorazowo w opisie treningu lub imprezy
udostępnionym na stronie internetowej oraz w biurach Test & Training, chyba że w samym opisie
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4.4.

wskazano inaczej, przy czym za wiążącą uznaje się wysokość opłaty wskazywaną w chwili składania
zgłoszenia.
W opłacie za uczestnictwo w treningu lub imprezie nie uwzględnia się kosztów dodatkowych,
w szczególności kosztów wypożyczenia pojazdu, noclegu lub wyżywienia.

5. Ochrona danych osobowych
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu, a także w dokumentach składanych przez zgłaszającego w późniejszym okresie
(w tym w pisemnym potwierdzeniu treści zawartej umowy wraz z załącznikami, pisemnych oświadczeniach,
odpisach z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej itd.) - w tym imienia i nazwiska zgłaszającego,
firmy, adresu, daty urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu, przez Test & Training - na potrzeby zawarcia
i realizacji umowy, a także celem przesyłania przez Test & Training materiałów marketingowych, reklam i
innych informacji handlowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez Test & Training bądź
podmioty z nią powiązane oraz informacji związanych z tematyką bezpieczeństwa jazdy. Złożenie
zgłoszenia jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie lub przekazywanie takich
materiałów, w tym ofert i zaproszeń do składania ofert, drogą telefoniczną, elektroniczną - na adres e-mail
wskazany w treści zgłoszenia, pocztową lub faksem.
W razie złożenia zgłoszenia w imieniu grupy osób, zgłaszający jest zobowiązany zapewnić wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej,
przez każdą z tych osób, przy czym pisemne oświadczenia w tej kwestii zgłaszający doręcza wraz
z pisemnym potwierdzeniem treści zawartej umowy i załącznikami. W razie uzyskania informacji, że
którakolwiek ze zgłoszonych osób nie wyraża takiej zgody, zgłaszający jest zobowiązany niezwłocznie
zawiadomić o tym Test & Training, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
Dane osobowe wymienione w ust. 1 powyżej mogą być udostępnione w każdej chwili podmiotowi, którego
one dotyczą, a także mogą być w każdej chwili poprawione lub usunięte na żądanie tego podmiotu
skierowane do Test & Training na adres jej siedziby lub któregokolwiek biura.
Podanie danych osobowych wymienionych w ust. 1 powyżej jest w pełni dobrowolne, jednakże w braku ich
podania niemożliwe jest zawarcie i realizacja umowy dotyczącej uczestnictwa w treningu lub imprezie co do
osoby, której danych nie podano.

6. Ubezpieczenie
6.1.

6.2.

6.3.

Ubezpieczenie obowiązkowe od odpowiedzialności cywilnej dotyczące używanych pojazdów z polskimi
tablicami rejestracyjnymi pokrywa spowodowane przez uczestnika treningu lub imprezy szkody
niemajątkowe lub majątkowe, o ile mieszczą się w ustalonej odpowiednimi przepisami i umowami sumie
ubezpieczenia.
Test & Training zapewnia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wobec każdego uczestnika
treningu lub imprezy, za szkody niemajątkowe lub majątkowe powstałe podczas trwania treningu lub
imprezy i w wyniku jego lub jej przeprowadzania.
Każdy uczestnik treningu lub imprezy ma zapewnioną dodatkową możliwość wykupienia ubezpieczenia
NW. Informacji szczegółowych w tej kwestii, w tym co do warunków ubezpieczenia i możliwości zawarcia
takiej umowy, udzielają przedstawiciele i pracownicy Test & Training.
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7. Wycofanie zgłoszenia i rozwiązanie umowy
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Wycofanie zgłoszenia możliwe jest wyłącznie przed dokonaniem akceptacji zgłoszenia przez Test &
Training i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Po akceptacji zgłoszenia przez Test & Training możliwe jest wypowiedzenie umowy na piśmie pod rygorem
nieważności przez każdą ze stron na warunkach wskazanych poniżej.
Test & Training uprawniona jest do wypowiedzenia umowy uczestnictwa w treningu lub imprezie ze
skutkiem natychmiastowym w każdym czasie z ważnych, uzasadnionych przyczyn, w szczególności
w razie, gdy przeprowadzenie treningu lub imprezy powodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa
uczestników (np. niebezpieczne warunki pogodowe) lub wpłynęła mniejsza liczba zgłoszeń niż wymagana
dla przeprowadzenia treningu lub imprezy zgodnie z opisem treningu lub imprezy udostępnionym na
stronie internetowej oraz w biurach Test & Training. W razie wypowiedzenia umowy na tej podstawie,
zgłaszającemu (a także uczestnikowi) nie przysługują żadne roszczenia wobec Test & Training, poza
roszczeniem na rzecz zgłaszającego o zwrot uiszczonej opłaty za uczestnictwo w treningu lub imprezie
obniżonej o koszt już wyświadczonych przez Test & Training usług (w razie wypowiedzenia w trakcie
trwania treningu lub szkolenia), przy czym, za zgodą zgłaszającego, zwrot taki może nastąpić
bezpośrednio na rzecz uczestnika.
Z przyczyn wskazanych w ust. 3 powyżej Test & Training może również jednostronnie przesunąć termin
treningu lub imprezy (także pozostałej części treningu lub imprezy), przy czym zgłaszający uprawniony jest
w takim przypadku do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. W razie wypowiedzenia
umowy na tej podstawie, zgłaszającemu (a także uczestnikowi) nie przysługują żadne roszczenia wobec
Test & Training, poza roszczeniem na rzecz zgłaszającego o zwrot uiszczonej opłaty za uczestnictwo w
treningu lub imprezie obniżonej o koszt już wyświadczonych przez Test & Training usług (w razie
przesunięcia terminu pozostałej części treningu lub szkolenia), przy czym, za zgodą zgłaszającego, zwrot
taki może nastąpić bezpośrednio na rzecz uczestnika.
W razie zgłoszenia dokonanego przez konsumenta drogą telefoniczną, elektroniczną, pocztową lub
faksem, niezależnie od innych podstaw rozwiązania umowy wskazanych w niniejszym postanowieniu,
jest on uprawniony do odstąpienia od umowy na piśmie w terminie 10 dni od złożenia oświadczenia o
akceptacji jego zgłoszenia, przy czym dla zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie
oświadczenia w tym terminie przesyłką poleconą. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w
przypadku umów, których wykonanie rozpoczyna się w terminie 10 dni lub krótszym od zawarcia umowy.
W przypadku zgłoszeń indywidualnych lub zgłoszeń małych grup (do 16 osób), wypowiedzenie umowy
uczestnictwa w treningu lub imprezie przez zgłaszającego (w tym co do części grupy uczestników), z
przyczyn innych niż wskazane w ust. 3 i 4 powyżej, możliwe jest nie później niż 15 dni przed datą treningu
lub imprezy bez naliczania jakichkolwiek opłat. Możliwe jest również wypowiedzenie umowy przez
zgłaszającego dokonane na 14 dni lub mniej, nie później jednak niż 2 dni, przed datą treningu lub imprezy,
jednakże powoduje ono konieczność uiszczenia 50% opłaty za uczestnictwo w treningu lub imprezie
należnej od zgłoszenia każdego uczestnika, którego wypowiedzenie dotyczy.
W przypadku zgłoszeń dużych grup (powyżej 16 osób), wypowiedzenie umowy uczestnictwa w
treningu lub imprezie przez zgłaszającego w tym co do części grupy uczestników), z przyczyn innych niż
wskazane w ust. 3 i 4 powyżej, możliwe jest co najmniej 2 miesiące przed datą treningu lub imprezy bez
naliczania jakichkolwiek opłat. Możliwe jest również wypowiedzenie umowy przez zgłaszającego dokonane
w okresie późniejszym, nie później jednak niż 2 dni przed datą treningu lub imprezy, jednakże powoduje
ono konieczność uiszczenia części opłaty za uczestnictwo w treningu lub imprezie należnej od zgłoszenia
każdego uczestnika, którego wypowiedzenie dotyczy: w wysokości 50 % opłaty za uczestnictwo w razie
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7.5.

7.6.
7.7.

wypowiedzenia dokonanego nie później niż 30 dni przed datą treningu lub imprezy oraz w wysokości 90%
opłaty za uczestnictwo w imprezie w razie wypowiedzenia dokonanego nie później niż 2 dni przed datą
treningu lub imprezy.
Test & Training zapewnia możliwość wykorzystania wyżej wymienionych opłat na poczet opłaty za
uczestnictwo w innym treningu lub imprezie w terminie 1 roku od daty wypowiedzenia, pod warunkiem
wskazania na tę okoliczność przy dokonywaniu zgłoszenia uczestnictwa w takim treningu lub imprezie.
O dacie złożenia wypowiedzenia decyduje data doręczenia pisemnego oświadczenia na wskazany adres
Test & Training.
Wypowiedzenie umowy na podstawie ust. 6 lub 7 powyżej w okresie późniejszym niż 2 dni przed datą
treningu lub imprezy, nie zwalnia z uiszczenia całości opłaty za uczestnictwo w treningu lub imprezie.

8. Nieskorzystanie ze świadczeń umownych
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

W razie wystąpienia siły wyższej (np. ekstremalne warunki pogodowe, katastrofy naturalne, wojna,
niepokoje wewnętrzne, strajki), utrudniającej lub uniemożliwiającej przeprowadzenie treningu lub
imprezy, umowa uczestnictwa w treningu lub imprezie wygasa, a Test & Training zwolniona jest z
jakichkolwiek dalszych zobowiązań i może przerwać prowadzenie treningu lub imprezy, przy czym
przysługuje jej opłata za uczestnictwo w treningu lub imprezie obniżona o koszt jeszcze nie
wyświadczonych przez Test & Training usług.
Niestawienie się uczestnika lub uczestników w dniu rozpoczęcia treningu lub imprezy lub nieskorzystanie
przez uczestnika lub uczestników ze świadczeń wynikających z umowy uczestnictwa w treningu lub
imprezie ze względu na okoliczności, za które odpowiada zgłaszający, uczestnik lub osoby trzecie, za
których działania Test & Training nie odpowiada, w braku skutecznego wypowiedzenia umowy przez
zgłaszającego, na rzecz Test & Training należna jest całość opłaty za uczestnictwo w treningu lub
imprezie.
Test & Training zapewnia możliwość wykorzystania opłaty, o której mowa w ust. 2 powyżej, na poczet
opłaty za uczestnictwo w innym treningu lub imprezie przez zgłaszającego bądź wskazaną przez
niego osobę albo uczestnika, którego dotyczyć miały świadczenia związane z tą opłatą (za zgodą
zgłaszającego), w terminie 1 roku od daty treningu lub szkolenia, o którym mowa w ust. 2, pod
warunkiem wskazania na tę okoliczność przy dokonywaniu zgłoszenia uczestnictwa w innym treningu lub
imprezie.
W każdym czasie możliwe jest zastąpienie uczestnika treningu lub imprezy przez osobę wskazaną przez
zgłaszającego, z wykorzystaniem opłaty za uczestnictwo tego uczestnika (w szczególności w razie
choroby uczestnika lub innych przyczyn losowych), pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia tej
okoliczności wobec Test & Training, spełniania przez tę osobę warunków uczestnictwa, w szczególności
wskazanych w niniejszych OWH, a także złożenia przez tę osobę Oświadczeń, a także oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie materiałów
marketingowych, reklamowych lub informacji handlowych.

9. Oznaczenia Test & Training
9.1.

Jakiekolwiek wykorzystanie oznaczeń Test & Training, w szczególności prawnie chronionej nazwy, firmy,
znaków towarowych, marki, logo lub innych oznaczeń, możliwe jest wyłącznie za uprzednią pisemną
zgodą Test & Training.
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10. Jakość usług i odpowiedzialność za ich świadczenie
10.1. Test & Training gwarantuje sumienne i profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie treningów oraz
imprez, a także innych świadczeń przewidzianych w umowie.
10.2. Test & Training nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań osób trzecich,
których usługi Test & Training poleca lub w kontaktach, z którymi pośredniczy, co dotyczy
w szczególności wypożyczania pojazdów od podmiotów trzecich prowadzących działalność
gospodarczą w tym przedmiocie.
10.3. W razie jakichkolwiek utrudnień lub zagrożeń dostrzeżonych podczas treningu lub imprezy, które
mogą skutkować powstaniem jakichkolwiek szkód, zgłaszający oraz każdy uczestnik mają obowiązek
niezwłocznie zgłosić to obecnemu podczas treningu lub imprezy instruktorowi lub pracownikowi Test &
Training lub osobom działającym w jej imieniu lub na jej zlecenie, a także podjąć możliwe starania
mające na celu ograniczenie zakresu szkód.
10.4. W razie wykonywania przez Test & Training świadczeń w sposób niezgodny z postanowieniami
umowy lub innymi stosownymi wymogami, zgłaszający może żądać odpowiedniego pomniejszenia
opłaty za uczestnictwo w treningu lub imprezie, co do uczestników których takie naruszenia dotyczą,
chyba że zgłaszający, osoby poszkodowane lub inni uczestnicy przyczynili się do takiej sytuacji lub
spowodowali ją.
10.5. Odpowiedzialność za szkody majątkowe wywołane działaniem lub zaniechaniem Test & Training lub
jakichkolwiek podmiotów, z których działania odpowiada, jest ograniczona do łącznej kwoty
100.000,00 zł, przy czym w razie poniesienia szkód wyłącznie w mieniu, odpowiedzialność Test &
Training ograniczona jest do kwoty 25.000,00 zł wobec jednej osoby. Ograniczenia te nie znajdą
jednakże zastosowania do odpowiedzialności za szkody spowodowane umyślnie lub na skutek
rażącego zaniedbania.
10.6. Test & Training nie odpowiada za szkody w mieniu pozostawionym w miejscach do tego nie
przeznaczonych, zwłaszcza w razie niezastosowania się do wskazówek instruktora lub pracownika Test &
Training lub innych osób działających w jej imieniu lub na jej zlecenie co do miejsca właściwego do
pozostawienia takiego mienia, zwłaszcza pojazdów.
10.7. Test & Training nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie przedmiotów wartościowych takich jak papiery
wartościowe, biżuteria, klucze, pieniądze, pozostawione w pojazdach lub w innych miejscach, w których
zwyczajowo przedmiotów takich nie pozostawia się, chyba że powierzono je upoważnionemu do tego
pracownikowi Test & Training na przechowanie.
10.8. Zgłaszający oraz uczestnicy treningu lub imprezy akceptują fakt, że podczas treningu lub imprezy może
dojść do szkód w pojazdach i innych przedmiotach majątkowych związanych ze specyfiką takich treningów
lub imprez oraz że mogą być one normalnym następstwem takich treningów lub imprez, przy czym za
szkody tego rodzaju Test & Training odpowiada wyłącznie jeśli szkody takie powstały w wyniku umyślności
lub rażącego zaniedbania po stronie Test & Training.
10.9. Instruktorzy i pracownicy Test & Training przygotowujący i przeprowadzający treningi oraz imprezy nie są
upoważnieni do reprezentowania Test & Training w dokonywaniu czynności prawnych, zwłaszcza do
składania w jej imieniu jakichkolwiek oświadczeń woli, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
11. Postanowienia końcowe
11.1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle zawierania i wykonywania umów
dotyczących uczestnictwa w treningach lub imprezach a także jakichkolwiek innych sporów związanych z
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przeprowadzanymi treningami oraz imprezami organizowanymi przez Test & Training jest właściwy
rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu. Postanowienie to nie dotyczy roszczeń dochodzonych przez
konsumentów.
11.2. W razie gdyby którekolwiek z postanowień OWH okazałoby się nieskuteczne lub nieważne, pozostałe
postanowienia OWH pozostają w mocy.

....................................................
Test & Training

.....................................................
Zgłaszający
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