REGULAMIN rejestracji na zlot ForzaItalia.pl 2019
wersja polska, 21.07.2019
1. ORGANIZATORZY
1.1. Organizatorem zlotu ForzaItalia.pl 2019 (dalej: „Zlot”) jest Konsilier Jakub Strzemżalski,
Rynkowa 1A, 11-700 Mrągowo, NIP: 742 20 44 785 (dalej: „Organizator”)
1.2. Organizatorem zgłoszeń jest firma Netventure Sp. z o.o. ul. Ojcowska 3, 02-918 Warszawa, NIP:
521-35-53-406, REGON: 142229497KRS: 0000347932
1.3. Organizatorem płatności jest firma Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552
Kraków, NIP 634-266-18-60 (dalej: „Dotpay”), która na zlecenie Organizatora przyjmuje
płatności za udział w Zlocie. Dokonanie płatności wymaga akceptacji odrębnego regulaminu
płatności.
2. CEL
2.1. Celem działania systemu zgłoszeniowego jest umożliwienie uczestnikom dokonania zgłoszenia
na zlot miłośników motoryzacji i kultury włoskiej ForzaItalia.pl 2019.
2.2. Celem płatności jest natychmiastowe dokonanie opłaty na zlot ForzaItalia.pl 2019 przy pomocy
płatności elektronicznych.
3. TERMIN I MIEJSCE
3.1. Zlot odbędzie się 7 września 2019 roku.
3.2. Zlot odbędzie się na terenie Pałacu Alexandrinum, gmina Wołomin
3.3. Szczegółowy regulamin zlotu znajduje się na stronie 2019.forzaitalia.pl
3.4. Dokonując rejestracji uczestnik poświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Zlotu.
4. ZGŁOSZENIA/OPŁATY
4.1. Zgłoszenie uczestnika odbywa się w dwóch etapach: wypełnienie formularza zgłoszeniowego
oraz dokonanie płatności za opłatę zlotową.
4.2. Zgłoszenie uczestnika musi być wykonywane osobiście, przez osobę, której dane zostają
wpisane w formularz zgłoszeniowy, podając prawdziwe dane oraz aktywny adres e-mail.
4.3. Na jeden adres e-mail może zostać zarejestrowany wyłącznie jeden uczestnik.
4.4. Pierwsza tura zgłoszeń rozpocznie się 26 lipca 2019 roku o godz. 21:00
4.5. W przypadku nieprzewidywanych problemów Organizator może zdecydować o przeniesieniu
terminu rozpoczęcia tury zgłoszeń, o czym informować będzie na stronie internetowej
2019.forzaitalia.pl
4.6. Organizator ustala limit zgłoszeń na wybrane opcje zlotowe jak: udział w rajdzie turystycznym,
noclegi na terenie zlotu, kolacja, koszulki.
4.7. Organizator może zdecydować o zamknięciu zgłoszeń w każdej chwili bez podania przyczyny.
4.8. Zgłoszenia przyjmowane są tylko za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
zamieszczonego na stronie internetowej 2019.forzaitalia.pl
4.9. Opłatę startową dokonuje się wyłącznie za pomocą płatności elektronicznych dostępnych na
platformie Dotpay.
4.9.1.Płatności: Szybkie przekazy on-line: karta płatniczą (VISA, MASTERCARD) oraz przelewy Pay
By Link przez firmę Dotpay S.A. Realizacja zamówienia nastąpi tuż po uzyskaniu informacji
z systemu płatności o dokonaniu zapłaty.
4.9.2.Zwrot: Zwrotu płatności Organizator dokona przy użyciu takich samych metod płatności,
jakie zostały przez Uczestnika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Uczestnik wyraźnie
zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami
4.10.
Za kompletne zgłoszenie uważa się wpłynięcie wypełnionego przez uczestnika
formularza zgłoszenia i wpływ opłaty startowej.

4.11. System zgłoszeniowy uniemożliwia rejestrację większej ilości uczestników niż liczba miejsc
dostępnych w puli.
4.12. W przypadku niedokonania płatności przez zgłoszonego uczestnika korzystającego z
dodatkowych opcji zlotowych w ciągu 2 dni od rozpoczęcia procesu płatności, jego zgłoszenie
ulega kasacji, a miejsce wraca do puli dostępnych zgłoszeń.
4.13. Po całkowitym zamknięciu puli kompletnych zgłoszeń (tzn. poprawnie dokonanych i
opłaconych wszystkich zgłoszeniach z danej puli) odpowiedni komunikat zostanie wyświetlony
na stronie zgłoszeniowej.
4.14. Po prawidłowo dokonanym i opłaconym zgłoszeniu, każdy Uczestnik otrzyma potwierdzenie
rejestracji i dokonania wpłaty drogą mailową na podany w formularzu zgłoszeniowym adres
email.
4.15. Po prawidłowo dokonanym i opłaconym zgłoszeniu, uczestnik zostanie dopisany do listy
4.16. Uczestników widocznej na stronie 2019.forzaitalia.pl. Lista będzie odświeżana raz na dobę
4.17. Organizator ustala następującą wysokość opłaty podstawowego wpisowego: 100 zł
4.17.1. Organizator ustala wysokość opłat za opcje zlotowe w wysokości:
4.17.2. Udział w rajdzie turystycznym – 30 PLN / załogę
4.17.3. Koszulka zlotowa – 35 PLN / szt.
4.17.4. Kolacja sobotnia – 100 PLN / os
4.17.5. Nocleg na terenie zlotu – 250 PLN / pokój / noc
4.18. Opłata raz uiszczona nie podlega przeniesieniu na inne imprezy.
4.19. Przeniesienie swojej opłaty na innego uczestnika odbywać się będzie w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 5 września 2019 roku. Chęć przeniesienia opłaty na innego uczestnika należy
zgłaszać pod adresem zlot@forzaitalia.pl
4.20. Jeśli opłata startowa zostanie wniesiona w niewystarczającej wysokości uczestnik jest
zobowiązany do niezwłocznego dopłacenia różnicy. Uczestnik nie zostanie zarejestrowany na
liście uczestników bez dokonania pełnej wpłaty wpisowego.
4.21. Weryfikacja Uczestników oraz wydawanie numerów startowych i pakietów będą odbywały
się w Biurze Zlotu.
5. UCZESTNICTWO
5.1. W zlocie ForzaItalia.pl 2019 prawo startu mają osoby, które do dnia 7 września 2019 roku
ukończą 16 lat (w przypadku osób poniżej 18 lat - przy pisemnej zgodzie rodzica lub prawnego
opiekuna)
5.2. Wszyscy Uczestnicy zloty ForzaItalia.pl 2019, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zlotu w dniu
15.09.2019 na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem i wpisaną datą urodzenia.
5.3. Odbieranie numerów startowych oraz pakietów startowych odbywać się będzie na podstawie
dowodu tożsamości w Biurze Zloty.
5.4. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia m.in.: pakiet startowy (numery, startowe,
pamiątkowe naklejki, pamiątka zlot
5.5. Uczestnik odpowiada za zachowanie i działania swoich gości jak za własne działania, włącznie z
konsekwencjami przewidzianymi w Regulaminie Zlotu.
5.6. Uczestnik, aby wystartować w Zlocie musi posiadać aktualne ubezpieczenie.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje dotyczące zgłoszeń oraz płatności na ForzaItalia.pl 2019 należy składać na piśmie
wraz z uzasadnieniem na adres: Organizatora, z dopiskiem „ForzaItalia.pl 2019 – reklamacja” w
14 dni od daty dokonania zgłoszenia – listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
6.2. Reklamacje dotyczące zgłoszeń i płatności na ForzaItalia.pl 2019 Organizator będzie
rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Wraz z dokonaniem zgłoszenia na Zlot, Uczestnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną
odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko,
7.2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
7.3. Wszelkie aktualizacje niniejszego regulaminu będą udostępniane na stronie 2019.forzaitalia.pl
7.4. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy do Organizatora

