Regulamin Projektu Moto del Sol
§1
1. Organizatorem Projektu Moto del Sol jest Fit Cake sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisana
do rejestru Organizatorów Turystyki, posiadająca zezwolenie o nr M 514894 wydane
przez Wojewodę Łódzkiego.
2. Projekt Moto del Sol ma na celu propagowanie turystyki motocyklowej oraz
kultywowanie bezpiecznej jazdy motocyklowej m.in. na wybrzeżu Costa del Sol w
Hiszpanii.
3. Organizatorem/Gospodarzem wyjazdu jest Fit Cake spółka z o.o., zarejestrowana w
Sądzie Rejonowym dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem KRS 0000736019, REGON 380665297, NIP 7272831954; adres
korespondencyjny: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5 lok. 7, budynek 14, poczta
elektroniczna: kontakt@motodelsol.eu
4. Organizator zobowiązuje się zapewnić uczestnikowi zakwaterowanie w Domu, transfer
lotniskowy, śniadania oraz udostępnić, zgodnie z wyborem Uczestnika, motocykl
przeznaczony do testowania, mapę proponowanych tras, a także wg życzenia
uczestnika opiekę przewodnika na trasie znajdującej się w ofercie Organizatora.
5. Uczestnik Projektu obowiązany jest zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy
Regulamin oraz Regulamin najmu motocykla i stosować się do nich oraz zapoznać z
ogólnymi warunkami umowy ubezpieczenia turystycznego w T.U. i R. Warta S.A. (
OWU znajdują się na stronie Gospodarza Projektu). Powyższe stanowi niezbędny
warunek do wzięcia udziału w Projekcie motocyklowym Moto del Sol.
§2
Dom – budynek mieszkalny w rejonie Marbelli na Costa del Sol w Hiszpanii, wraz z basenem
i ogrodem przeznaczony dla Gości - uczestników Projektu Moto del Sol.
Gość – uczestnik Projektu Moto del Sol zakwaterowany w Domu.
Gospodarz - organizator Projektu Moto del Sol -Fit Cake spółka z o.o., zarejestrowana w
Sądzie Rejonowym dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000736019, REGON 380665297, NIP 7272831954; adres korespondencyjny: 90-562
Łódź, ul. Łąkowa 3/5 lok. 7, budynek 14, poczta elektroniczna: kontakt@motodelsol.ue
Formularz zgłoszeniowy – dokument, przy pomocy którego osoba zainteresowana
wzięciem udziału w wyprawie motocyklowej, może dokonać rezerwacji oraz płatności za
udział w Projekcie.
Projekt Moto del Sol – pobyt w Hiszpanii zgodnie z ofertą Organizatora dostępną ma
stronie www.motodelsol.eu, w celu testowania wybranego motocykla.
Opiekun wyprawy – osoba będąca przedstawicielem Organizatora, obecna na miejscu
Projektu oraz podczas wyprawy motocyklowej, upoważniona do podejmowania decyzji w
imieniu Organizatora.
Organizator wyjazdu – patrz Gospodarz
Uczestnik Projektu – osoba pełnoletnia biorąca udział w Projekcie Moto del Sol

§3
1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz udziału
w Projekcie Moto del Sol i przebywania na terenie Domu oraz stanowi integralną część
umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i zapłaty zadatku
za udział w Projekcie Moto del Sol.
2. Dokonanie wstępnej rezerwacji i wpłata przez Uczestnika zadatku są równoznaczne z
zapoznaniem się oraz akceptacją warunków Projektu, Regulaminów, OWU TUiR Warta
S.A. oraz wyrażeniem zgody na objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem turystycznym
3. Regulaminy obowiązują Uczestników Projektu przez cały czas jego trwania.
4. Miejscem rozpoczęcia oraz zakończenia Projektu jest Dom.
§4
1. Oferta Projektu Moto del Sol wraz z aktualnym cennikiem i harmonogramem znajduje
się na stronie: www.motodelsol.eu
2. Cena udziału w 7 dniowym Projekcie zawiera zakwaterowanie w Domu wraz ze
śniadaniem oraz z dostępem do basenu i ogrodu na terenie posesji, najem motocykla
z ubezpieczeniem oraz mapę dotyczącą trasy testowania motocykli, transfer z/na
lotnisko w Maladze (AGP), ubezpieczenie turystyczne.
3. Uczestnik
zobowiązany
jest
poinformować
Organizatora,
na
email
kontakt@motodelsol.eu o czasie przylotu i odlotu z lotniska w Maladze (AGP),
najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Projektu.
4. Brak terminowego poinformowania Organizatora, o w/w terminie przylotu-odlotu,
zwalania Organizatora od ponoszenia odpowiedzialności za brak możliwości
zapewnienia transferu z lotniska w Maladze na miejsce rozpoczęcia Projektu oraz z
miejsca zakończenia Projektu na lotnisko.
5. Cena udziału w Projekcie w szczególności nie obejmuje kosztów biletów lotniczych,
oraz kosztów paliwa do motocykla.
§5
1. Gospodarz, w szczególności, nie ubezpiecza bagażu ani rzeczy osobistych Gościa na
czas trwania pobytu i podróży, a także nie ponosi odpowiedzialności za jego ewentualną
kradzież, zaginięcie oraz zniszczenie.
2. Gospodarz, w szczególności, nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty należące do
Gościa pozostawione w samochodzie/motocyklu niezależnie od tego, czy pojazd został
zaparkowany na parkingu na terenie Domu czy poza terenem Domu.
§6
1. Proces rezerwacji udziału w Projekcie odbywa się przez wypełnienie przez Uczestnika
formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej oraz zapoznanie
się i akceptację Regulaminów a następnie wysłanie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego za pośrednictwem poczty elektronicznej do Organizatora oraz wpłatę
zadatku.
2. Osoba, która dokonuje rezerwacji Projektu przy użyciu formularza zgłoszeniowego,
może zgłosić więcej niż jedną osobę. Osoba, która dokonuje rezerwacji przy użyciu
formularza zgłoszeniowego, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę ceny za
imprezę przez pozostałe osoby zgłoszone przez nią w formularzu.

3. Organizator dokonuje weryfikacji rezerwacji dokonanej przy użyciu formularza
zgłoszeniowego, po czym przesyła pozytywną bądź negatywną zwrotną wiadomość z
informacją o rozpatrzeniu rezerwacji.
4. Organizator wskazuje, iż pozytywne rozpatrzenie formularza zgłoszeniowego wiąże się
z przesłaniem wraz z wiadomością zwrotną informacji o numerze rachunku bankowego,
na który Uczestnik zobowiązany jest wpłacić zadatek na poczet ceny Projektu w
wysokości 500 zł od każdej osoby, a także przesłaniem Umowy, Regulaminu Projektu
Moto del Sol, Regulaminu Najmu Motocykla oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
5. Warunkiem, aby Organizator mógł dokonać skutecznej rezerwacji jest wpłata zadatku.
6. Uczestnik zobowiązuje się zapłacić resztę ceny uczestnictwa w Projekcie, przelewem
na numer rachunku bankowego, na który uiścił zadatek na poczet ceny, w terminie do
14 dni od dnia dokonania wpłaty zadatku, nie później jednak niż 35 dni przed datą
rozpoczęcia Projektu. Brak dokonania w/w wpłaty terminie, upoważnia Organizatora
do anulowania rezerwacji Uczestnika i zatrzymania zadatku.
7. Ceny Projektu są cenami umownymi, ustalonymi w oparciu o obowiązujące taryfy,
ceny, opłaty czy kursy walut. Organizator wskazuje, iż zastrzega sobie prawo do
podniesienia ceny Projektu najpóźniej na 25 dni przed data rozpoczęcia Projektu, w
związku ze wzrostem kosztów transportu, podatków czy innych opłat. W takim
wypadku Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zadatku.
8. Uczestnik może odstąpić od udziału w Projekcie w każdym momencie przed
rozpoczęciem Projektu. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Organizator
zastrzega sobie prawo potrącenia poniesionych przez niego kosztów organizacji
Projektu, w następujący sposób:
a) w przypadku odstąpienia do 31 dni przed datą rozpoczęcia Projektu– 40 %
ceny Projektu,
b) w przypadku odstąpienia do 30-15 dni przed datą rozpoczęcia Projektu – 70 %
ceny Projektu,
c) w przypadku odstąpienia do 14 dni przed datą rozpoczęcia Projektu – 100 %
ceny Projektu.
9. Za datę odstąpienia Organizator przyjmuje dzień otrzymania oświadczenia o rezygnacji
z Projektu, przesłany na pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
Organizatora.
10. Za zgodą Organizatora Uczestnik może dokonać cesji rezerwacji udziału w Projekcie na
inną osobę
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Projektu do 35 dni przed datą
rozpoczęcia Projektu w przypadku braku wymaganej liczby Uczestników. O w/w
Organizator poinformuje Uczestników na pośrednictwem poczty elektronicznej.
12. Organizator wskazuje, iż w przypadku odwołania Projektu lub części Projektu z przyczyn
leżących po stronie Organizatora, zobowiązuje się do zwrotu, w terminie 7 dni,
wpłaconej przez Uczestnika kwoty za udział w Projekcie, na numer rachunku
bankowego, z którego Uczestnik dokonał wpłaty.

§7
1. W dniu przyjazdu do Domu, Strony podpisują umowę najmu motocykla oraz Gospodarz
pobiera od każdego Gościa za pokwitowaniem, depozyt gotówkowy/blokadę na karcie
kredytowej w wysokości 500 € na poczet zniszczeń/szkód dokonanych przez Gościa lub
przez niego zawinionych w szczególności dotyczących motocykla lub Domu.
2. W przypadku gdy szkoda przekracza w/w kwotę Gość zobowiązany jest do pokrycia pełnej
wartości zniszczeń.
3. W dniu wyjazdu Uczestnika, jeśli nie zostaną stwierdzone żadne zniszczenia, Gospodarz
zwraca depozyt w pełnej wysokości.
§8
1. Pokój w Domu wynajmowany jest w cyklu tygodniowym w ramach Projektu Moto del
Sol.
2. Gospodarz może dostosować datę i godziny pobytu do godzin przylotu/odlotu Gościa.
3. Pokoje w Domu są 2-3 osobowe.
4. Gospodarz zapewnia pościel oraz ręczniki (z wyłączeniem basenowych).
5. Do dyspozycji Gości jest basen odkryty oraz ogród.
6. Zakazuje się korzystania z basenu Gościom będących pod wpływem alkoholu
7. Zakazuje się korzystania z basenu w czasie ciszy nocnej.
10. Goście korzystają z basenu na własne ryzyko i odpowiedzialność.
11. Oferta pobytu w Domu obejmuje śniadania.
§9
1. W Domu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.
2. Zachowanie Gości oraz osób korzystających z usług Domu nie powinno zakłócać
spokojnego pobytu innych gości, jak również osób korzystających z sąsiednich
nieruchomości
3. W przypadku, gdy Gość:
a. zachowuje się agresywnie,
b. zakłóca spokój innych gości,
c. jest w stanie zamroczenia pod wpływem alkoholu czy środków odurzających i
nie kontroluje swoich odruchów,
d. nie przestrzega Regulaminu lub powszechnie stosowanych norm współżycia
społecznego,
Gospodarz ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług w trybie natychmiastowym.
W takim wypadku Gość ma obowiązek opuszczenia domu na wezwanie Gospodarza.
1. W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3 § 4 Regulaminu,
Gospodarz nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty za udział w Projekcie Moto del Sol.
§ 10

1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju szkody (w
szczególności uszkodzenia czy zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Domu,
zanieczyszczenia basenu), które spowodował działaniem lub zaniechaniem swoim lub
osób, za które odpowiada (osoby towarzyszące).
2. Gość powinien poinformować Gospodarza o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej
stwierdzeniu.
3. Gospodarz wskazuje, iż pokoje w Domu nie są zamykane na klucz. W związku z
powyższym, każdy z Gości otrzymuje do swojej dyspozycji szafkę depozytową celem
przechowania wartościowych rzeczy.
4. Utrzymanie czystości w zajmowanych pokojach i łazienkach należy do Gościa.
§ 11
1. W Domu i jego bezpośrednim otoczeniu zabronione jest:
a. wprowadzanie zwierząt,
b. palenie tytoniu,
c. nadużywanie alkoholu,
d. zakłócanie spokoju,
e. przechowywanie niebezpiecznych narzędzi w pokojach Domu, w tym broni,
amunicji czy materiałów łatwopalnych i wybuchowych,
f.

używanie w pokojach Domu urządzeń grzewczych, tj. grzałek, żelazek, czajnika
elektrycznego i tym podobnych urządzeń, innych niż będące na wyposażeniu
pokoju,

g. zapraszanie i przyjmowanie osób trzecich, niebędących uczestnikami wyjazdu,
h. zakłócanie ciszy nocnej.
2. Gość zobowiązany jest do korzystania z części wspólnej Domu w sposób niezakłócający
wypoczynku innych Gości.
3. Gość nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w wyposażeniu pokoju Domu, poza, po
uzyskaniu uprzedniej zgody Gospodarza nieznacznym przestawieniem mebli, w sposób
nienaruszający ich funkcjonalności oraz bezpieczeństwa Gościa.
4. Wszelki reklamacje dotyczące pobytu w Domu powinny być składane do Gospodarza,
w formie pisemnej na adres e-mail: kontakt@motodelsol.eu
5. Wszelkie spory zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby
Gospodarza.
§ 12
1. Organizator odpowiada za należyte wykonanie usług turystycznych objętych Umową.
2. W przypadku niewykonania usług turystycznych zgodnie z Umową bądź niewykonania
usługi stanowiącej istotną część Projektu, zastosowanie znajdują przepisy art. 48
ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o Projektach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych (dalej: ,,Ustawa”).
3. Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Organizatora, o stwierdzeniu
niezgodności w miarę możliwości w trakcie trwania Projektu turystycznej - z
uwzględnieniem okoliczności danej sprawy.

4. Uczestnikowi przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono
niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub
zaniechaniem Uczestnika.
5. Z zastrzeżeniem art. 50 ust. 5 Ustawy, Organizator ogranicza wysokość odszkodowania,
jakie ma zostać wypłacone przez Organizatora za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie usług turystycznych objętych imprezą do trzykrotności ceny Projektu w
stosunku do każdego Uczestnika. Ograniczenie to nie dotyczy szkody na osobie lub
szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:
a. czasowej bądź trwałej niemożności zorganizowania Projektu lub jej skrócenia,
a także niewłaściwej organizacji bądź niezorganizowania Projektu z przyczyn od
Organizatora niezależnych, w tym wystąpienia siły wyższej oraz innych
okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności,
b. czasowej bądź trwałej niemożności zorganizowania Projektu lub jej skrócenia,
a także niewłaściwej organizacji bądź niezorganizowania Projektu z przyczyn
leżących po stronie osób trzecich, przy pomocy których organizowana jest
Projekt,
c. naruszenia przez Uczestnika Regulaminu Projektu Moto del Sol,
d. brakiem możliwości uczestnictwa przez Uczestnika w Projekcie z przyczyn
leżących po stronie osób trzecich, w tym wywołanych m.in. opóźnieniem bądź
odwołaniem lotu do miejsca rozpoczęcia Projektu,
e. brakiem możliwości uczestnictwa przez Uczestnika w Projekcie z przyczyn
leżących po jego stronie, w tym związanych ze stanem nietrzeźwości Uczestnika
podczas Projektu, brakiem kondycji Uczestnika, uszkodzeniem motocykla przez
Uczestnika, brakiem przygotowania odpowiedniej odzieży przez Uczestnika na
czas Projektu,
f.

doznanych przez Uczestnika szkód na mieniu, kradzieży rzeczy Uczestnika,
utraconych korzyści,

g. zmiany tras wyprawy motocyklowej
§ 13
1.Uczestnik zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zasad określonych w Regulaminie Projektu Moto del Sol,
b) uczestniczenia w Projekcie w sposób zgodny z powszechnie przyjętymi zwyczajami
obowiązującymi w państwie, w którym organizowana jest Projekt, do nienaruszania praw osób
trzecich oraz uczestnictwa w Projekcie w sposób zgodny z przepisami prawa,
c) przestrzegania przepisów ruchu drogowego, które obowiązują w państwie, w którym
organizowana jest Projekt,
d) zapoznania się oraz przestrzegania planu podróży oraz trasy wyprawy,
e) starannego zapoznania się z planowanymi trasami wypraw oraz dokonania starannej oceny
własnych umiejętności oraz kondycji w zakresie jazdy motocyklem,
f) niespożywania alkoholu oraz środków odurzających w trakcie wyprawy motocyklowej.

2. Opiekun wyprawy zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w wyprawie
motocyklowej po stwierdzeniu, że Uczestnik znajduje się pod wpływem alkoholu czy środków
odurzających w czasie zaplanowanym na jazdę motocyklem, po stwierdzeniu braku
umiejętności, kondycji czy właściwego przygotowania technicznego Uczestnika do jazdy
motocyklem.
3. W przypadku wykluczenia Uczestnika, o którym mowa w ust. 2 § 8 Regulaminu, Organizator
nie zapewnia pomocy w transporcie Uczestnika na miejsce docelowe.
§ 14
1. Organizator wskazuje, iż zawarł umowę ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń i
Reasekuracji Warta S.A. w zakresie kosztów leczenia do wysokości 60 000 euro,
następstw nieszczęśliwych wypadków do wysokości 10 000 zł dla każdego z
Uczestników Projektu.
2. Organizator udostępnia
rozpoczęciem Projektu.

Uczestnikowi

Ogólne

Warunki

Ubezpieczenia

przed

3. Uczestnik zobowiązany jest w trakcie wyprawy motocyklowej korzystać z odzieży
ochronnej. Organizator wskazuje, iż Uczestnicy powinni być wyposażeni w kask
motocyklowy zakrywający twarz i chroniący szczękę, kombinezon motocyklowy, środki
ochrony klatki piersiowej oraz kręgosłupa, buty motocyklowe zakrywające kostki,
rękawice motocyklowe oraz kombinezon przeciwdeszczowy.
4. Przed pierwszą wyprawą motocyklową, opiekun wyprawy dokona przeglądu
wyposażenia każdego z Uczestników.
§ 15
1.Organizator udostępnia motocykle Uczestnikom na zasadach i warunkach szczegółowo
określonych w Regulaminie najmu motocykla.
2. Organizator zobowiązuje się zapewnić w trakcie wypraw motocyklowych codzienne
przeglądy techniczne, a także konserwację sprzętu Organizatora udostępnionego Uczestnikom.
§ 16
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy wyprawy, a każdym czasie, w
przypadku wystąpienia zdarzeń od niego niezależnych, m.in. siły wyższej, złych
warunków pogodowych czy nieodpowiedniej kondycji uczestników wyprawy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zbadania alkomatem stanu trzeźwości Uczestnika.
3. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać na trasie wyprawy przepisów ruchu drogowego
kraju, w którym się poruszają.
4. Uczestnicy poruszają się, co do zasady, w grupach ale istnieje również możliwość
poruszania się przez Uczestnika po trasie w pojedynkę.
5. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora o wszelkich
problemach pojawiających się na trasie wyprawy motocyklowej.
§ 17
1. 1.Na czas trwania Projektu, Organizator zobowiązany jest zapewnić pomoc w razie
awarii motocykla.

2. Do zadań Organizatora nie należy sprawowanie osobistej pieczy nad każdym
uczestnikiem, a zwłaszcza w sprawach niemających związku z organizowaniem i
uczestnictwem w Projekcie .
§ 18
1. Organizator wskazuje, że jeśli w trakcie Projektu Uczestnik stwierdzi wadliwe
wykonanie Umowy, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora. W
przypadku stwierdzenia niezgodności, Uczestnik ma prawo do złożenia skargi.
2. Uczestnik powinien złożyć skargę niezwłocznie tak, aby pozwolić Organizatorowi na
szybką interwencję i wyjaśnienie sprawy.
3. Uczestnik powinien złożyć skargę za pośrednictwem poczty elektronicznej Organizatora
pod adresem: kontakt@motodelsol.eu lub w formie papierowej na adres: Fit Cake Sp.
Z o.o., 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5 lok. 7, budynek 14.
4. Skarga powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika oraz Projektu,
w której brał udział, przedmiot skargi, wskazanie niezgodności oraz określenie żądań
Uczestnika. Skarga powinna być złożona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia
zakończenia Projektu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie skargi przed jego
upływem.
5. Odpowiedź na prawidłowo złożoną skargę Uczestnik otrzyma w formie papierowej bądź
za pośrednictwem poczty elektronicznej, stosownie do formy wniesionej przez
Uczestnika skargi, do terminie do 30 dni od dnia otrzymania skargi przez Organizatora.
6. Spełniając obowiązki wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
Organizator wskazuje, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w
sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega
Organizator jest Inspekcja Handlowa - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w
Łodzi (ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź, adres poczty elektronicznej:
sekretariat@wiih.lodz.pl).
7. Organizator wskazuje, iż wszelkie informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania
sporów konsumenckich za pośrednictwem platformy utworzonej przez Komisję
Europejską
można
znaleźć
pod
adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=
PL.
8. Skorzystanie z platformy, o której mowa w ust. 7 § 13 Regulaminu, możliwe jest w
przypadku Umowy z wykorzystaniem strony internetowej Organizatora (online).
9. Organizator wskazuje, iż Uczestnik uprawniony jest do skorzystania z pomocy
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której
zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) lub korzystając z informacji dostępnych na
stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
10. Spory związane z Umową powstałe pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, mogą być
rozwiązywane w trybie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, a w
przypadku nierozwiązania sporu – będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd
dla siedziby Organizatora.
§ 18

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu Projektu Moto del Sol,
zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o Projektach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października 2018 r.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów np.:
takich jak zmiana obowiązującego prawa, jego interpretacji lub zmiana zasad świadczenia usług.
4. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty
elektronicznej Organizatora na 7 dni kalendarzowych przed datą, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin.

