
 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PODRÓŻACH MOTOCYKLOWYCH ORGANIZOWANYCH 
PRZEZ MOTOTURISMO.PL PIOTR ŻAKOWSKI 

 

Jesteśmy odpowiedzialnym organizatorem turystyki motocyklowej.  Chcąc zapewnić naszym 
klientom bezpieczeństwo oraz usługi na najwyższym poziomie, ustanowiliśmy zasady 
podróżowania, które aby z nami wyjechać, musisz zaakceptować.  Niniejsze Warunki 
Uczestnictwa mają zastosowanie do wszystkich podróży motocyklowych jakie oferujemy. 
Akceptując dokument jednocześnie potwierdzasz, że zgadzasz się na wszystkie umieszczone w 
nim zapisy. 

 

 

I WARUNKI OGÓLNE 

 

1. Udział w imprezach organizowanych przez MOTOTURISMO.PL Piotr Żakowski zwane dalej 
organizatorem, a osobą prawną lub fizyczną, zwaną dalej uczestnikiem odbywa się na 
podstawie umowy zawartej między organizatorem a uczestnikiem. 

2. Przedmiotem umowy jest oferta zaprezentowana na stronie internetowej www.mototurismo.pl 
zawierająca proponowane usługi oraz termin i sposób ich realizacji. 

3. Przed zawarciem umowy uczestnik powinien dokładnie zapoznać się z warunkami 
uczestnictwa. Składając swój podpis na egzemplarzu umowy, uczestnik automatycznie 
potwierdza, że zgadza się na wszystkie zawarte w nich postanowienia. 

4. Uczestnik może zawrzeć umowę z organizatorem w imieniu osób trzecich działając z ich 
upoważnienia i dokonać w ich imieniu akceptacji warunków uczestnictwa. 

5. Zawarcie umowy uczestnictwa następuje z chwilą jej podpisania przez organizatora i 



uczestnika. 

6. Przy podpisaniu umowy uczestnik zobowiązany jest wpłacić co najmniej 30% ceny imprezy, a 
pozostałą kwotę uiścić nie później niż 35 dni przed jej rozpoczęciem pod rygorem unieważnienia 
umowy przez organizatora.  Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na rachunek 
bankowy organizatora. 

7. Każdy Uczestnik, wpłacając zaliczkę oraz  zawierając umowę, jednocześnie wyraża zgodę na 
nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (fotografie, zapis audio-video) na potrzeby 
prowadzenia działalności przez organizatora.  

8. W szczególnych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy o 
czym musi niezwłocznie powiadomić uczestnika. Uczestnik może w takim wypadku 
zaakceptować zmianę lub odstąpić od umowy otrzymując wpłacone zaliczkowo kwoty w całości. 

9. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć w wyznaczonym przez organizatora terminie 
wszystkie dokumenty wymagane do realizacji imprezy. 

10.Uczestnik jest zobowiązany posiadać ważne dokumenty upoważniające do przekroczenia 
granicy oraz EKUZ (Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego). 

11.Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych 
obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych i kraju docelowym. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania imprezy z przyczyn od niego niezależnych 
lub gdyby jej realizacja była uwarunkowana określoną liczbą uczestników. Anulowanie imprezy 
może nastąpić również w przypadku istnienia realnego zagrożenia życia lub zdrowia 
uczestników. Organizator nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów o ile 
niezwłocznie powiadomi o tym uczestnika. 

13. W przypadku zmiany programu organizator zobowiązany jest do zapewnienia świadczeń 
ekwiwalentnych, bądź zwrotu należności za te świadczenia. 

14. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów za świadczenia nie wykorzystane z winy 
własnej. Zastrzeżenie to dotyczy również przerwania podróży lub pobytu lub zatrzymania 
uczestnika przez uprawnione władze z powodów, na które organizator nie miał wpływu. 

15. Uczestnik rezygnuje z imprezy w momencie złożenia pisemnego oświadczenia z datą 
odpowiadającą terminowi określonemu w warunkach rezygnacji. 

16. Jeżeli uczestnik nie weźmie udziału w imprezie z przyczyn niezależnych od organizatora, z 
wniesionych przez niego opłat potrąca się: 

a.) Anulowanie do 35 dni przed planowanym terminem wyjazdu – wartość wpłaconej zaliczki 

b.) Anulowanie pomiędzy 35 a 15 dniem przed planowanym terminem wyjazdu - 50% kosztu 
podróży 

c.) Anulowanie później niż na 15 dni przed planowanym terminem wyjazdu - 100% kosztu 



podróży 

17. Uczestnik udający się na miejsce indywidualnie realizuje świadczenia na podstawie 
dokumentu wystawionego przez organizatora. 

18. Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy, pokrywając koszty szkody w miejscu 
ich powstania. 

19. Uczestnik powinien stosować się do poleceń opiekuna grupy, a także przestrzegać 
regulaminy i inne przepisy obowiązujące na miejscu i w czasie podróży. 

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z wyłącznej winy osób 
trzecich. 

21. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie w ciągu 7 dni od zakończenia imprezy w 
siedzibie organizatora lub jego oddziału. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od 
daty ich otrzymania.   

 

 

II WARUNKI SZCZEGÓLNE 

 

PRAWO JAZDY I DOKUMENTY PODRÓŻNE, SPRZĘT 

1. Każdy uczestnik wyjazdu, zamierzający osobiście prowadzić motocykl, musi mieć ukończone 
25 lat, posiadać ze sobą ważne Prawo Jazdy kat. A. oraz dowód  ubezpieczenia motocykla  w 
wariancie assistance, zapewniającego w razie potrzeby bezkosztowy transport motocykla do 
najbliższego serwisu lub z powrotem do Polski.   

2. Jeżeli pojazd, którym uczestnik podróżuje podlega umowie leasingu lub jest zarejestrowany 
na inną osobę, dodatkowo niezbędne jest wystawione przez właściciela pojazdu upoważnienie 
do użytkowania pojazdu poza granicami Polski. 

3. Warunkiem dopuszczenia sprzętu uczestnika do udziału w wyprawie jest zapewnienie jego 
odpowiedniego stanu technicznego. Sprawdzenia stanu technicznego sprzętu dokonuje opiekun 
grupy na miejscu rozpoczęcia imprezy. 

4. Uczestnik musi obowiązkowo posiadać ze sobą sprzęt nawigacyjny lub mapę regionu po 
którym odbywa się podróż, zestaw kluczy motocyklowych, zestaw naprawczy do opon (m.in. 
naboje, dętki, podstawowy osprzęt do samodzielnej wymiany opon) oraz podstawowe materiały 
eksploatacyjne (m.in. olej, smar do łańcucha). 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 



1. Organizator nie zapewnia  transportu osób oraz sprzętu do/z miejsca rozpoczęcia i 
zakończenia imprezy. 

2. Organizator nie odpowiada za ewentualne wypadki, zgony, choroby i kradzieże, a także za 
inne szkody na osobach czy mieniu, które wydarzą się w trakcie podróży, nawet jeżeli prowadzić 
one będą do skrócenia czasu trwania wyjazdu. 

3. Organizator w dniu i w miejscu rozpoczęcia każdego etapu podróży,  przekazuje uczestnikom 
informacje na temat kluczowych punktów podróży, w tym punkty wyrównawcze, miejsca 
postojów, a w przypadku wypraw objazdowych także punkt docelowy podróży danego dnia, 
której Uczestnik zobowiązany jest ściśle przestrzegać. 

4. Organizator ma prawo do zmiany trasy podróży, jeśli podyktowane jest to siłą wyższą (np. zła 
pogoda lub zamknięta dla ruchu droga) lub bezpieczeństwem uczestników. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania podróży na 30 dni przed planowaną datą 
wyjazdu, szczególnie wtedy gdy nie zgłosi się minimalna, wymagana liczba uczestników. Zanim 
jednak podróż zostanie odwołana, organizator zaoferuje uczestnikom podróż po zwiększonej, 
skalkulowanej dla faktycznej liczby zainteresowanych uczestników cenie.  W przypadku nie 
zaakceptowania nowych warunków, uczestnik otrzyma zwrot całej wpłaconej kwoty. 

6. Organizator zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie ponosi 
odpowiedzialności z tytułu: 

a) braku możliwości wzięcia udziału uczestnika w imprezie z przyczyn leżących po stronie osób 
trzecich, w tym w szczególności spowodowanych np. odwołanym bądź opóźnionym środkiem 
transportu do miejsca rozpoczęcia imprezy; 

b) braku możliwości uczestniczenia uczestnika w imprezie z przyczyn leżących po stronie 
uczestnika, w tym w szczególności spowodowanych pozostawaniem przez uczestnika w stanie 
nietrzeźwości lub po zażyciu środków odurzających, uszkodzeniem motocykla, stanem zdrowia 
nie pozwalającym na podróż motocyklem, nieodpowiednim przygotowaniem umiejętnościowym, 
kondycyjnym czy technicznym do wyprawy. 

7. Opiekunowi wyprawy przysługuje prawo wykluczenia uczestnika z udziału w imprezie w 
przypadku stwierdzenia, iż uczestnik nie stosuje się do postanowień i istotnych zaleceń 
określonych w warunkach uczestnictwa w imprezie, w szczególności w przypadku pozostawania 
przez uczestnika w stanie nietrzeźwości lub po zażyciu środków odurzających w czasie 
zaplanowanym na jazdę motocyklem, nie posiadania przez Uczestnika odpowiednich 
umiejętności i kondycji fizycznej niezbędnych do odbywania podróży, nieodpowiedniego 
przygotowania technicznego sprzętu do udziału w wyprawie oraz zachowania, które może 
powodować zagrożenie życia i zdrowia pozostałych uczestników wyjazdu i ruchu drogowego. 

8. W przypadku wykluczenia z wyprawy organizator nie zapewnia pomocy w transporcie osób, 
rzeczy oraz sprzętu do kolejnego punktu wyprawy oraz do miejsca rozpoczęcia lub zakończenia 
imprezy. 



9. Zadania opiekuna grupy ukierunkowane są wyłącznie na pomoc uczestnikom  w kwestiach 
organizacyjnych i formalnych związanych z udziałem w imprezie oraz dotyczących ich 
bezpieczeństwa. Do zadań opiekuna nie należy opieka nad każdym z uczestników osobno, a w 
szczególności udzielanie pomocy technicznej i sprzętowej tj. naprawa usterek i uszkodzeń 
motocykla.   

10. Organizator nie zapewnia w trakcie podróży części zamiennych oraz materiałów 
eksploatacyjnych (m.in. opony, dętki, świece, klocki hamulcowe, olej i inne płyny 
eksploatacyjne). 

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA 

1. Każdy uczestnik podróży zobowiązany jest do przestrzegania lokalnie obowiązujących 
przepisów prawa, a także zasad bezpiecznej jazdy motocyklem w grupie. Jeżeli pomimo 
wcześniejszego upomnienia, uczestnik swoją lekkomyślną jazdą zagrażał będzie 
bezpieczeństwu innych uczestników podróży, może zostać wykluczony z dalszego wspólnego 
podróżowania.  W takim przypadku organizator nie ponosi kosztów jego indywidualnego powrotu 
do kraju i nie jest zobowiązany do zwrócenia mu zapłaty wniesionej za wyjazd. 

2. W przypadku podejrzenia znajdowania się w stanie nietrzeźwości, na prośbę opiekuna grupy, 
uczestnik dobrowolnie podda się badaniu alkomatem.  W przypadku stwierdzenia względem 
lokalnie obowiązującego prawa, niezdolności do jazdy, uczestnik zostanie wykluczony z 
dalszego, wspólnego podróżowania do czasu, w którym tę zdolność odzyska.   

3. Uczestnik biorąc udział w podróży zapewnia, że motocykl którym będzie podróżował jest w 
pełni sprawny, dopuszczony do ruchu drogowego i znajduje się w stanie technicznym, 
umożliwiającym wzięcie udziału w podróży. 

4. Uczestnik zobowiązuje się do stosowania w trakcie podróży kasku ochronnego oraz 
odpowiednio dostosowanego do bezpiecznego podróżowania motocyklowego stroju. 

5. Uczestnik zobowiązany jest  do uważnego zapoznania się przed dokonaniem rezerwacji z 
planem podróży, trasą wyprawy oraz długością odcinków dziennych, oraz dokonania realnej 
oceny swojej kondycji i umiejętności oraz stanu technicznego motocykla, pod kątem sprawnego 
pokonania trasy.  Trasa wyprawy może przebiegać przez miejsca technicznie trudne, gdzie 
występują niekorzystne warunki atmosferyczne np. wiatr, wysoka lub niska temperatura 
powietrza, intensywne opady deszczu czy opady śniegu. 

6. Uczestnik zobowiązany jest poddać się przed każdym etapem, oraz na każdą prośbę 
opiekuna grupy, badaniu stanu trzeźwości alkomatem. 

7. Uczestnik może zmienić wyznaczoną trasę wyprawy i opuścić pozostałych uczestników 
wyprawy wyłącznie po uzyskaniu ustnego zezwolenia opiekuna wyprawy. Opiekun może 
odmówić wyrażenia takiej zgody, w szczególności jeśli koliduje to ze sprawną organizacją 



wyprawy. 

8. Uczestnicy zobowiązani są stawiać się w punktach wyrównawczych, w miejscu i czasie 
określonym podczas codziennej odprawy. Nie stawienie się uczestnika w takim punkcie, w 
okreslonym podczas odprawy czasie, nie wstrzymuje opiekuna i pozostałych uczestników 
wyjazdu przed kontynuowaniem podróży.  Po upływie określonego podczas odprawy czasu, 
organizator nie jest zobowiązany czekać na dotarcie brakującego uczestnika do punktu 
wyrównawczego. 

9. Organizator zaleca, aby Uczestnicy byli wyposażeni w apteczkę pierwszej pomocy 
zaopatrzoną w leki przeciwbólowe, przeciwalergiczne, przeciw przeziębieniu, leki na 
dolegliwości żołądkowe, krople do oczu, bandaże, plastry opatrunkowe i rękawiczki 
jednorazowe. 

 

UBEZPIECZENIE 

1. Organizator zapewnia uczestnikom ochronę ubezpieczeniową w czasie trwania imprezy. 
Umowa ubezpieczeniowa zawarta jest z PZU S.A. w zakresie kosztów leczenia do wysokości 
100 000 zł oraz następstw nieszczęśliwych wypadków do wysokości 100 000 zł  dla każdego z 
Uczestników imprezy. Uczestnik ma prawo i obowiązek zapoznać się przez rozpoczęciem 
imprezy z właściwymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. 

2. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia poza czasem trwania imprezy, w szczególności 
organizator nie zapewnia ubezpieczenia na czas trwania dojazdu i powrotu do oraz z miejsca 
rozpoczęcia i zakończenia imprezy. 

3. Organizator nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu rezygnacji z imprezy przez 
uczestnika. Organizator zaleca Uczestnikom zapewnienie sobie dodatkowej ochrony 
ubezpieczeniowej we własnym zakresie. 

 

 

 


