
Regulamin
§ 1

1. MOTOTURIST sp. z o.o. 66-001 Zielona Góra, ul. Krępa - Sportowa 8,
Zwany dalej organizatorem, zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do
przewiezienia motocykla uczestnika na określonej w ofercie wyprawy motocyklowej trasie. 
Aktualna oferta dostępna jest na stronie internetowej organizatora wyprawy (www.mototurist.pl).
2. Zgodnie z ew. zleceniem do rezerwacji i opłacenia hoteli na proponowanej trasie w standardzie
określonym w ofercie.
3. Nie zgłoszenie się uczestnika na którykolwiek nocleg nie jest podstawą do żądania zwrotu
opłaty z tego tytułu.
4. Organizator nie jest zobowiązany wobec uczestnika do świadczeń innych, niż opisane w ofercie.
5. Trasy wyprawy motocyklowej opisane w ofercie są jedynie propozycją organizatora. Uczestnik 
nie jest zobowiązany z danej propozycji skorzystać.

§ 2

1. Organizator dokonuje przewozu środkami transportu samochodowego przystosowanymi do
przewozu motocykli.
2. Organizator wyprawy motocyklowej zobowiązuje się odebrać motocykl do 3 dni przed 
rozpoczęciem wyprawy w miejscu załadunku indywidualnie ustalonym z uczestnikiem wyprawy.
3. Ze względów bezpieczeństwa uczestnik zobowiązuje się do przekazania organizatorowi wyprawy
motocyklowej motocykla bez paliwa w baku.
4. Organizator wyprawy motocyklowej zobowiązuje się do zwrotu motocykla w miejsce załadunku,
po telefonicznym ustaleniu daty i godziny, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia wyprawy.

§ 3

1. Uczestnik wysyłając zgłoszenie równocześnie zapewnia, że posiada ważne prawo jazdy oraz,
że jego motocykl dopuszczony jest do ruchu drogowego i znajduje się w odpowiednim stanie 
technicznym koniecznym dla danej wyprawy.
2. Uczestnik zobowiązuje się do brania udziału w wyprawie w przystosowanym do jazdy na 
motocyklu stroju.
3. Uczestnik jest zobowiązany do zgłoszenia ew. usterek motocykla spowodowanych w transporcie 
z winy organizatora w trakcie jego odbioru, przy którym powinien uczestniczyć osobiście lub 
poprzez upoważnioną na piśmie osobę.
4. W przypadku stwierdzonych usterek w czasie transportu zostanie sporządzony wspólny protokół
5. Usterki zgłaszane po tym terminie nie będą uwzględniane jako podstawa odszkodowania

§ 4

1. Aby zagwarantować sprawny przebieg wyprawy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
miejscowych przepisów prawnych oraz zasad bezpiecznej jazdy motocyklem w grupie.
2. Uczestnicy poruszają się samodzielnie lub w grupach, które tworzą w/g własnego uznania
3. Organizator nie wpływa na wybór trasy przez uczestników, stopień jej trudności, nie gwarantuje 
asfaltowanej nawierzchni.
4. Uczestnicy sami decydują o tempie i technice jazdy i nie są poddani dyspozycjom organizatora, 
za wyjątkiem poleceń w zakresie bezpieczeństwa ruchu.
5. Jeżeli uczestnik, mimo uprzedniego upomnienia ze strony organizatora, zagraża innym 
uczestnikom wyprawy, narusza prawo lub powoduje szkodę na rzecz innych, organizator zastrzega 
sobie prawo wykluczenia uczestnika z dalszej wyprawy bez obowiązku zwrotu wpłaconej kwoty 
oraz ponoszenia kosztów podróży powrotnej uczestnika i przewozu jego motocykla.



§ 5

1. Ze względu na możliwość kontroli policyjnej lub celnej uczestnik zobowiązany jest na czas 
transportu udostępnić organizatorowi wyprawy motocyklowej dowód rejestracyjny 
transportowanego motocykla oraz klucze od transportowanych kufrów.
2. Organizator wyprawy motocyklowej zobowiązuje się przechować powierzony dowód
rejestracyjny i klucze uczestnika z należytą starannością w zamkniętej kasetce, do której nie mają 
dostępu osoby trzecie.

§ 6

W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu było lub miało stać się
nieważne, ważność całego regulaminu pozostaje w pozostałej części nienaruszona.


