REGULAMIN
świadczenia usług przez DEVIL-CARS
Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez DEVIL-CARS jest akceptacja niniejszego regulaminu.

I. Definicje
1. Devil-Cars – jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona pod nazwą Devil-Cars Marta
Mieczkowska z siedzibą w Białymstoku przy ulicy M. Curie-Skłodowskiej 3 lok. 63, NIP 542-301-5106, REGON 360392509, działająca w imieniu własnym jako wykonawca Prezentu.
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, zawierająca z Devil-Cars umowę o wykonanie Prezentu na rzecz okaziciela Vouchera
(Obdarowanego).
3. Obdarowany – osoba fizyczna znajdująca się w posiadaniu Vouchera (również Klient), która jest
uprawniona do skorzystania z zakupionego Prezentu, na warunkach określonych w Regulaminie.
4. Prezent – usługa świadczona przez Devil-Cars, polegająca na umożliwieniu okazicielowi Vouchera
wykonania przejazdu sportowym samochodem dostępnym w ofercie Devil-Cars, na zasadach
określonych w Regulaminie.
5. Voucher – dokument o unikalnym numerze seryjnym (Kodzie Vouchera), stanowiący potwierdzenie
zawarcia umowy między Klientem a Devil-Cras i uprawniający jego okaziciela (Obdarowanego) do
otrzymania określonego w nim Prezentu.
6. Kod Vouchera – ciąg znaków znajdujący się na Voucherze, który służy do identyfikacji zakupionego
Prezentu.
7. Realizacja Vouchera – faktyczne wykonanie przez Devil-Cars usługi (Prezentu) na zasadach
określonych w Regulaminie.
8. Termin realizacji – data wykonania Prezentu, zgodnie z dokonaną uprzednio rezerwacją.
9. Miejsce realizacji – zamknięty teren obiektu gdzie następuje wykonanie Prezentu, zgodnie
z zamówieniem złożonym przez Klienta.
10. Kalendarz imprez – terminy, w których istnieje możliwość realizacji Voucherów, podane na stronie
www.devil-cars.pl w zakładce Terminy.
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11. Biuro Obsługi Klienta – biuro handlowe Devil-Cars, którego dane teleadresowe są podane na
stronie www.devil-cars.pl w zakładce Kontakty.
12. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Devil-Cars

II. Postanowienia wstępne
1. Klient, składając zamówienie potwierdza, iż zapoznał się z opisem wybranego Prezentu oraz
z treścią Regulaminu, które są dostępne na stronie internetowej Devil-Cars.
2. Klient dokonujący zamówienia zobowiązany jest do podania kompletnych i zgodnych ze stanem
faktycznym informacji wymaganych do zawarcia umowy z Devil-Cars oraz Realizacji Vouchera. DevilCars nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych
informacji.
3. Na Kliencie spoczywa obowiązek upewnienia się, czy Obdarowany spełnia warunki wymagane do
realizacji Prezentu m.in. czy stan zdrowia Obdarowanego lub jego kondycja psychofizyczna nie stoi
na przeszkodzie w wykonaniu umowy, a ponadto czy Obdarowany posiada dokumenty
uprawniające go do realizacji Prezentu, takie jak: prawo jazdy kategorii B, dowód osobisty lub zgoda
przedstawiciela ustawowego. W razie naruszenia wskazanych warunków, uniemożliwiających
realizację Vouchera, zarówno Klientowi, jak i Obdarowanemu nie będą przysługiwać z tego tytułu
żadne roszczenia wobec Devil-Cars, a w szczególności zwrot zapłaconej kwoty.
4. W żadnym wypadku Voucher nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

III. Zawarcie umowy
1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Devil-Cars następuje w związku z dokonaniem zakupu
Vouchera za pośrednictwem strony internetowej www.devil-cars.pl. Umowę uznaję się za zawartą z
chwilą uiszczenia przez Klienta całkowitej wymaganej opłaty za Prezent. Warunkiem koniecznym
skutecznego zawarcia umowy jest uprzednie zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przez Klienta.
2. W związku z zakupem Vouchera, Klientowi umożliwia się zawarcie na rzecz Obdarowanego umowy
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na warunkach, z którymi może zapoznać się na
stronie internetowej www.devil-cars.pl podczas składania zamówienia.
3. Voucher dostarczany jest Klientowi w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta w
związku ze składanym zamówieniem.
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4. Uiszczenie opłaty za Prezent stanowi podstawę aktywowania Vouchera. Opłatę należy uiścić w
drodze przelewu bankowego na konto Devil-Cars. Szczegółowe informacje dotyczące płatności
Klient otrzyma na podany przez niego adres e-mail po złożeniu zamówienia.
5. Wszystkie ceny Prezentów znajdujących się w ofercie Devil-Cars są wskazane w kwocie brutto
(zawierają podatek VAT). Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z zawarciem
umowy.
6. Devil-Cars zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, w szczególności dotyczących
ustalonych cen, dostępnych Prezentów oraz przeprowadzanych akcji promocyjnych.
7. Devil-Cars wystawi i dostarczy Klientowi dokument sprzedaży w sposób uzgodniony z Klientem. Przy
braku odmiennego zastrzeżenia uznaje się, że Klient wyraża zgodę na otrzymywanie dokumentów
sprzedaży drogą elektroniczną.
8. Faktura VAT wystawiana jest Klientowi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Devil-Cars. Wystawienie
faktury VAT dla firmy następuje wyłącznie na życzenie Klienta.

IV. Warunki realizacji Vouchera
1. Voucher może zostać zrealizowany przed upływem terminu jego ważności. Termin z upływem
którego Voucher traci ważność jest wskazany w opisie Prezentu na stronie internetowej Devil-Cars .
2. Realizacja Vouchera odbywa się według Kalendarza Imprez dostępnego na stronie www.devilcars.pl.
3. Niezrealizowanie Vouchera przed upływem terminu jego ważności powoduje wygaśniecie wszelkich
praw wynikających z umowy, w szczególności brak możliwości skorzystania z Prezentu przez
Obdarowanego. W takiej sytuacji Klientowi, ani Obdarowanemu nie przysługują żadne roszczenia,
w szczególności zwrot opłaty za Prezent.
4. Realizacja Vouchera wymaga dokonania rezerwacji terminu wybranego spośród terminów
dostępnych w Kalendarzu Imprez. Rezerwacji należy dokonać najpóźniej na 14 dni przed wybranym
terminem. Pierwszeństwo zrealizowania Vouchera w danym terminie jest ustalane na podstawie
kolejności rezerwacji. Możliwość realizacji Vouchera w terminie krótszym niż 7 dni od dnia złożenia
zamówienia należy ustalić indywidualnie kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta. Ustalony w ten
sposób termin nie podlega zmianie.
5. Rezerwacji terminu Klient może dokonać w chwili składania zmówienia, wybierając w formularzu
zamówienia jedną z dostępnych dat.
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6. Obdarowany może dokonać rezerwacji terminu poprzez zalogowanie się stronie www.devil-cars.pl
i wybranie jednego z dostępnych terminów. Możliwość zmiany terminu rezerwacji ustaje na 7 dni
przed zarezerwowanym terminem.
7. Dokonanie rezerwacji lub zmiany zarezerwowanego terminu zostaje potwierdzone przez Devil-Cars
drogą elektroniczną. Brak potwierdzenia nie jest jednoznaczne z niedokonaniem rezerwacji lub
zmiany zarezerwowanego terminu. W razie nieotrzymania potwierdzenia Klient lub Obdarowany
obowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.
8. Zmiana terminu realizacji Prezentu nie jest możliwa w przypadku Voucherów promocyjnych.
9. Devil-Cars zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Kalendarzu Imprez, wynikających
z przyczyn od niego niezależnych lub z działania siły wyższej. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji
Obdarowany uzgodni z Devil-Cars inną datę realizacji Prezentu.
10. Warunkiem skorzystania z Prezentu jest okazanie przez Obdarowanego Vouchera oraz dowodu
osobistego, a w przypadku Obdarowanego korzystającego z przejazdu jako kierowca, również prawa
jazdy kategorii B. Realizacja Vouchera przez osoby, które nie ukończyły 18 lat, wymaga
przedstawienia pisemnej zgody opiekuna prawnego. Zgoda powinna zawierać dane umożliwiające
kontakt z opiekunem w celu przeprowadzenia weryfikacji zgody. W razie braku wymaganych
dokumentów, Devil-Cars ma prawo do odmowy wykonania Prezentu bez możliwości ubiegania się
o zwrot opłaty za Prezent oraz innych kosztów poniesionych przez Klienta lub Obdarowanego
w związku z jego realizacją.
11. Obdarowany zobowiązany jest do stawienia się w Miejscu i Terminie realizacji Vouchera,
punktualnie o czasie, o którym zostanie poinformowany przez Devil-Cars drogą elektroniczną po
ustaleniu harmonogramu danej imprezy.
12. W razie niestawiennictwa Obdarowanego w Terminie i Miejscu realizacji, Prezent uznaje się za
wykonany, a Obdarowany i Klient tracą prawo do ubiegania się o zwrot opłaty za Prezent oraz innych
kosztów poniesionych w związku z realizacją Vouchera.
13. Do Realizacji Vouchera konieczna jest akceptacja przez Obdarowanego Regulaminu i podpisanie
oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Jeśli Obdarowany nie ukończył 18 lat,
akceptacji Regulaminu oraz podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu
dokonuje jego opiekun prawny.
14. Podczas wykonywania Prezentu, Obdarowany ma obowiązek stosowania się do instrukcji i poleceń
pracowników Devil-Cars oraz instruktorów uczestniczących w wykonaniu Prezentu.
15. Devil-Cars ma prawo do odmowy wykonania Prezentu lub przerwania jego wykonywania gdy
Obdarowany:
- odmawia akceptacji Regulaminu albo podpisania oświadczenia, o którym mowa w punkcie 13,
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- nie spełnia wymagań koniecznych do skorzystania z Prezentu określonych w Regulaminie oraz
przekazanych mu w wiadomości e-mail,
- nie stosuje się do poleceń pracowników Devil-Cars oraz instruktorów uczestniczących w wykonaniu
Prezentu,
- znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
W takiej sytuacji Obdarowanemu i Klientowi nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności zwrot
zapłaconej kwoty.
16. Devil-Cars zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Prezentu w przypadku wystąpienia sytuacji,
którą oceni jako zagrażającą życiu lub zdrowiu Obdarowanego. Nowy Termin realizacji Vouchera
Obdarowany uzgodni w porozumieniu z Biurem Obsługi Klienta.
17. W przypadku niewykonania Prezentu z przyczyn niezależnych od Devil-Cars, w szczególności
w przypadku awarii pojazdów, Devil-Cars ma prawo do ustalenia innego Terminu realizacji Vouchera.
W zaistniałej sytuacji Devil-Cars nie zwraca kosztów, jakie poniósł Klient i Obdarowany w związku z
realizacją Prezentu, zwłaszcza kosztów transportu do Miejsca realizacji i zakwaterowania. Za zgodą
Obdarowanego dopuszczalna jest wymiana jazdy określonym modelem samochodu, który uległ
awarii, na jazdę modelem o zbliżonych parametrach.
18. Osoby trzecie towarzyszące Obdarowanemu mogą fotografować i filmować wykonywanie Prezentu
w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób przebywających w Miejscu realizacji Vouchera,
stosując się do zaleceń pracowników Devil-Cars. Zdjęcia i filmy mogą być wykorzystywane jedynie na
użytek osobisty Obdarowanego i upoważnionych przez niego osób.
19. W przypadku wybranych modeli samochodów istnieje możliwość zamówienia usługi filmowania za
pomocą kamer zamontowanych na samochodzie. W przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania usługi filmowania z przyczyn niezależnych od Devil-Cars, w szczególności w razie awarii
urządzeń rejestrujących, braku dopływu zasilania, wystąpienia błędu na karcie pamięci, Devil-Cars
zwraca na rachunek bankowy Obdarowanego kwotę uiszczoną za usługę filmowania.
20. Rezerwacja terminu przez Obdarowanego musi nastąpić nie później niż 30 dni przed ostatnim
dostępnym w Kalendarzu Imprez Terminem realizacji, mającym nastąpić przed terminem, z upływem
którego Voucher traci ważność. Nie dotyczy to Voucherów zakupionych w momencie, gdy czas
pozostały do ostatniego dostępnego Terminu realizacji był krótszy niż 30 dni.
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V. Odstąpienie od umowy
1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od daty
jej zawarcia, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem realizacji Prezentu. Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy należy przesłać drogą elektroniczną lub wysłać na adres siedziby Devil-Cars.
2. Zwrot opłaty za Prezent uiszczonej przez Klienta następuje na jego rachunek bankowy w terminie 14
dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. Devil-Cars zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy zawartej z Klientem w sytuacji, w której
wykonanie Prezentu z przyczyn niezależnych od Devil-Cars okazałoby się niemożliwe lub wiązałoby się
z rażąco wysokimi kosztami. W takim przypadku Devil-Cars zwraca na rachunek bankowy Klienta
kwotę uiszczoną za Prezent.

VI. Ochrona danych osobowych i administrowanie danymi osobowymi
1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 133/1997 poz. 833 z
późn. zm.) o ochronie danych osobowych jest Devil-Cars.
2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Devil-Cars danych osobowych podanych w związku
z zawarciem umowy. Devil-Cars zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów
i Obdarowanych. Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych.
3. Klient i Obdarowany ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do żądania
zaprzestania

ich

przetwarzania.

Za

skutki

dokonanych

zmian

Devil-Cars

nie

ponosi

odpowiedzialności.
4. Z chwilą zawarcia umowy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Devil-Cars na podany numer
telefonu wiadomości tekstowych zawierających informację handlową o promocjach lub nowych
produktach i usługach oferowanych przez Devil-Cars, a na podany adres e-mail również wiadomości
o tematyce związanej z realizacją Vouchera.

VII. Reklamacje
1. Klient i Obdarowany mają prawo do złożenia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Prezentu nie później niż w ciągu 14 dni od terminu, w którym Voucher był lub miał być
zrealizowany.
1. Reklamację należy wysłać listem poleconym na adres siedziby Devil-Cars. Pismo z reklamacją
powinno zawierać dane Klienta umożliwiające jego identyfikację (imię i nazwisko, adres, adres
poczty elektronicznej) oraz przedmiot reklamacji.
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2. Devil-Cars zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

VIII. Postanowienia końcowe
1. W trosce o życie i zdrowie Obdarowanego, Devil-Cars zobowiązuje się do wykonania Prezentu
z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.
2. Devil-Cars ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie za własne działania i zaniechania
powstałe w związku z wykonaniem umowy.
3. Devil-Cars nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Vouchera przez osobę, która weszła
w jego posiadanie wbrew woli lub bez wiedzy Klienta. Wykorzystany w ten sposób Voucher uznaje
się za zrealizowany, a Klientowi ani Obdarowanemu nie przysługują żadne roszczenia wobec DevilCars z tego tytułu.
4. Devil-Cars zastrzega sobie prawo do rejestrowania dźwięku i obrazu podczas wykonywania
Prezentu oraz dalszego przetwarzania i udostępniania zarejestrowanych materiałów podmiotom
trzecim.
5. Szczegółowy opis oferowanych Prezentów znajduje się na stronie internetowej Devil-Cars.
Zamieszczone materiały promocyjne dotyczące poszczególnych modeli pojazdów mają charakter
przykładowy i mogą odbiegać od faktycznie realizowanych Prezentów, w szczególności w zakresie
kolorów oraz danych technicznych poszczególnych samochodów.
6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów pomiędzy Devil-Cars a Klientem lub Obdarowanym,
strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu ich polubownego rozwiązania, a gdyby
okazało się to niemożliwe, organem właściwym do ich rozwiązania będą sądy powszechne właściwe
ze względu na siedzibę Devil-Cars.
7. Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Devil-Cars a Klientem.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
świadczenia usług przez DEVIL-CARS

OŚWIADCZENIE OBDAROWANEGO
Prezent stanowi przejazd samochodem osobowym:

□ KTM X-BOW
□ KTM X-BOW CUP
□ ARIEL ATOM

□ SUBARU IMPREZA
□ BMW M POWER
□ KURS DRIFTINGU

X
Proszę zaznaczyć jakim samochodem zostanie zrealizowany Prezent
Miejsce Realizacji Prezentu:

□ Poznań
□ Ułęż
□ Warszawa Bemowo
□ Legnica

□ Kielce
□ Toruń
□ Kamień Śląski
□ Jastrząb

□ Borsk
□ Bednary
□ Biała Podlaska
□ Wrocław

X
Proszę zaznaczyć Miejsce Realizacji Prezentu
1. Devil-Cars – jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona pod nazwą Devil-Cars Marta Mieczkowska
z siedzibą w Białymstoku przy ulicy M. Curie – Skłodowskiej 3 lok. 63, NIP 542-301-51-06, REGON 360392509,
działająca w imieniu własnym jako wykonawca Prezentu.

2. Obdarowany – osoba fizyczna znajdująca się w posiadaniu Vouchera (również Klient), która jest uprawniona do
skorzystania z zakupionego Prezentu, na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Prezent – usługa świadczona przez Devil-Cars, polegająca na umożliwieniu okazicielowi Vouchera wykonania
przejazdu sportowym samochodem dostępnym w ofercie Devil-Cars, na zasadach określonych w Regulaminie.

4. Termin Realizacji – data wykonania Prezentu, zgodnie z dokonaną uprzednio rezerwacją.
5. Miejsce Realizacji – zamknięty teren obiektu gdzie następuje wykonanie Prezentu, zgodnie z zamówieniem
złożonym przez Klienta.

6. Regulamin – regulamin świadczenia usług przez DEVIL-CARS, dostępny na stronie internetowej www.devil-cars.pl
Imię i nazwisko Obdarowanego………..………………………………………………………………………………..…………………………….
Adres zameldowania ………..………………………………………………………………………………………………………………………………
Seria i nr dowodu osobistego…………….……………………………………………………………….…………………………………….………
Nr prawa jazdy (pkt.5)..……………………………………………………………………………………….……………………………………………
Nr telefonu…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………...
Adres e-mail………………………………………..……………………………………………………….…………………………………………………..
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Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że mam ukończone 18 lat oraz nie stwierdzono u mnie zaburzeń
psychicznych i fizycznych, uniemożliwiających kierowanie pojazdami mechanicznymi. W pełni świadomy(a)
ryzyka i zagrożeń wynikających z mojego uczestnictwa, biorę udział w wykonaniu zamówionego Prezentu
w w/w Miejscu i Terminie Realizacji wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Oświadczam również, że zapoznałem się z treścią Regulaminu świadczenia usług przez Devil-Cars, który był dla
mnie dostępny, rozumiem i akceptuję jego treść oraz nie będę wysuwał twierdzeń, iż był on dla mnie
niedostępny czy też niezrozumiały, z uwagi na ewentualny fakt zawarcia Umowy poprzez inny serwis
pośredniczący. Zapoznałem się również regulaminem toru, na którego terenie wykonywany jest Prezent.
Jestem trzeźwy i w ciągu 48 godzin przed Terminem Realizacji nie spożywałem alkoholu, ani środków
odurzających i innych substancji mogących zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Znam
przepisy prawa o ruchu drogowym oraz zasady poruszania się po torze wyścigowym.
Zobowiązuję się do wypełniania poleceń pracowników Devil-Cars oraz instruktorów uczestniczących
w wykonywaniu Prezentu, zachowując należytą ostrożność wymaganą ze względu na panujące na torze
warunki oraz posiadane przeze mnie umiejętności, mając w szczególności na uwadze bezpieczeństwo innych
osób przebywających w Miejscu Realizacji. Wyrażam zgodę na jakąkolwiek interwencję instruktora podczas
kierowania przeze mnie pojazdem, m.in. polegającą na użyciu hamulców, zmianie biegów, korygowaniu toru
jazdy poprzez ręczną zmianę położenia kierownicy i inne działania, które instruktor uzna za uzasadnione ze
względu na zaistniałą sytuację na torze wyścigowym zagrażającą lub mogącą zagrażać bezpieczeństwu
uczestników. Biorę także odpowiedzialność za szkody umyślnie lub nieumyślnie wyrządzone przeze mnie tym
osobom i ich mieniu oraz zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomych, jak i nieruchomych, przy użyciu
których Prezent jest wykonywany.
W związku z powyższym zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy w/w szkód. Ponadto zobowiązuje się do
zapłaty na rzecz Devil-Cars kary umownej w wysokości 10.000,00 zł w przypadku świadomego zniszczenia lub
uszkodzenia rzeczy, za pomocą których Prezent jest wykonywany, w szczególności samochodu, a w wypadku
gdy spowodowana przeze mnie szkoda przekracza wartość 10.000,00 zł – do zapłaty dodatkowego
odszkodowania w wysokości pokrywającej szkodę.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Devil-Cars zgodnie z art. 23 ust 1 pkt
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133/1997 poz. 833 z późn. zm.).
Wyrażam również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości zawierających informację handlową
o promocjach lub nowych produktach i usługach oferowanych przez Devil-Cars.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w postaci fotografii, obrazów wizualnych, nagrań
dźwiękowych i/lub wywiadów z moim udziałem w celach marketingowych na całym świecie bez ograniczenia
terminem oraz zrzekam się prawa do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Devil-Cars z tego tytułu.
Akceptuję możliwość przerwania wykonywania Prezentu z przyczyn technicznych lub zaistniałych na skutek
działania siły wyższej, niezależnych od Devil-Cars.
Niniejsze oświadczenie podpisuję świadomy niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia w związku
z wykonaniem Prezentu.

.………………………………………………………….
Data i czytelny podpis Obdarowanego
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
świadczenia usług przez DEVIL-CARS

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Prezent stanowi przejazd samochodem osobowym:

□ KTM X-BOW
□ KTM X-BOW CUP
□ ARIEL ATOM

□ SUBARU IMPREZA
□ BMW M POWER
□ KURS DRIFTINGU

X
Proszę zaznaczyć jakim samochodem zostanie zrealizowany Prezent
Miejsce Realizacji Prezentu:

□ Poznań
□ Ułęż
□ Warszawa Bemowo
□ Legnica

□ Kielce
□ Toruń
□ Kamień Śląski
□ Jastrząb

□ Borsk
□ Bednary
□ Biała Podlaska
□ Wrocław

X
Proszę zaznaczyć Miejsce Realizacji Prezentu

1. Devil-Cars – jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona pod nazwą Devil-Cars Marta Mieczkowska
z siedzibą w Białymstoku przy ulicy M. Curie – Skłodowskiej 3 lok. 63, NIP 542-301-51-06, REGON 360392509,
działająca w imieniu własnym jako wykonawca Prezentu.

2. Obdarowany – małoletni znajdujący się w posiadaniu Vouchera, który jest uprawniony do skorzystania
z Prezentu na warunkach określonych w Regulaminie, za zgodą opiekuna prawnego.

3. Prezent – usługa świadczona przez Devil-Cars, polegająca na umożliwieniu okazicielowi Vouchera wykonania
przejazdu sportowym samochodem dostępnym w ofercie Devil-Cars, na zasadach określonych w Regulaminie.

4. Termin Realizacji – data wykonania Prezentu, zgodnie z dokonaną uprzednio rezerwacją.
5. Miejsce Realizacji – zamknięty teren obiektu gdzie następuje wykonanie Prezentu, zgodnie z zamówieniem
złożonym przez Klienta.

6. Regulamin – regulamin świadczenia usług przez DEVIL-CARS, dostępny na stronie internetowej www.devilcars.pl
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DANE OSOBOWE OBDAROWANEGO
Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………….
Adres zameldowania …………………………………………………………………………………………………………………….

DANE OSOBOWE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………….
Seria i nr dowodu osobistego…………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………

Ja, niżej podpisany rodzic/opiekun prawny po zapoznaniu się z treścią Regulaminu, będąc w pełni świadomy(a)
ryzyka i zagrożeń wynikających z realizacji usługi, wyrażam zgodę oraz biorę wyłączną odpowiedzialność za
udział Obdarowanego w wykonaniu Prezentu, nad którym sprawuję opiekę. Oświadczam, iż będący pod moją
opieką Obdarowany jest zdrowy i nie istnieją żadne przeciwwskazania do jego uczestnictwa w wykonaniu
Prezentu. Zobowiązuję się do wypełniania poleceń pracowników Devil-Cars oraz instruktorów uczestniczących
w wykonywaniu Prezentu, przy zachowaniu należytej ostrożności wymaganej ze względu na panujące na torze
warunki, mając w szczególności na uwadze bezpieczeństwo Obdarowanego i innych osób przebywających
w Miejscu Realizacji. Biorę odpowiedzialność za szkody umyślnie lub nieumyślnie wyrządzone przez
Obdarowanego tym osobom i ich mieniu oraz zniszczenia, lub uszkodzenia rzeczy ruchomych, jak
i nieruchomych, przy których użyciu Prezent jest wykonywany. W związku z powyższym zobowiązuje się do
pokrycia kosztów naprawy w/w szkód. Ponadto zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Devil-Cars kary umownej
w wysokości 10.000,00 zł w przypadku świadomego zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy przez Obdarowanego,
za pomocą których Prezent jest wykonywany, w szczególności samochodu, a w wypadku gdy spowodowana
przez Obdarowanego szkoda przekracza wartość 10.000,00 zł – do zapłaty dodatkowego odszkodowania
w wysokości pokrywającej szkodę.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i Obdarowanego przez Devil-Cars zgodnie z art. 23
ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133/1997 poz. 833 z późn.
zm.). Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany numer telefonu oraz adres e-mail wiadomości zawierających
informację handlową o promocjach lub nowych produktach i usługach oferowanych przez Devil-Cars. Wyrażam
zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego i Obdarowanego w postaci fotografii, obrazów wizualnych,
nagrań dźwiękowych i/lub wywiadów z moim udziałem w celach marketingowych na całym świecie i bez
ograniczenia terminem oraz zrzekam się prawa do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Devil-Cars z tego
tytułu.
Akceptuję możliwość przerwania wykonywania Prezentu z przyczyn technicznych lub zaistniałych na skutek
działania siły wyższej, niezależnych od Devil-Cars. Niniejsze oświadczenie podpisuję świadomy
niebezpieczeństwa utraty zdrowia lub życia przez dziecko w związku z wykonaniem Prezentu.
………………………………………………………….
Data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego
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