REGULAMIN
EKSPEDYCJI EXPRESS MEGA RACE CHORWACJA
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udziału w grze Ekspedycja Express Mega Race
Chorwacja.

1. NA CZYM POLEGA USŁUGA EKSPEDYCJI EXPRESS.
Ekspedycja Express Mega Race Chorwacja jest grą autostopowo-terenową na pograniczu sportu
ekstremalnego i gry taktycznej, mającej na celu popieranie, propagowanie aktywności ruchowej
połączonej z dobrą zabawą. Ekspedycja Express wymaga od uczestników umiejętności pochodzących
z różnych dziedzin aktywności fizycznej, zdolności logicznego myślenia, strategii, rywalizacji między
drużynowej, a także współpracy.
2. WŁAŚCICIEL.
Właścicielem Ekspedycji Express jest TTA GROUP SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu kod 52-203, przy
ul. Sołtysowickiej 62A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000695968 zwana dalej „Spółką”.

3. CHARAKTERYSTYKA EKSPEDYCJI EXPRESS.
3.1. Ekspedycja Express to wydarzenia nastawione na dobrą zabawę z wykorzystaniem wysiłku
fizycznego i rywalizacji. Uczestnicy gry podzieleni są na drużyny kilkuosobowe. Na trasie znajdują się
zadania, które weryfikują sprawność i odporność psychiczną uczestników oraz zdolność
rozwiązywania zadań. Gra w zależności od edycji może trwać od ośmiu godzin do kilku dni.
3.2. Ekspedycja Express proponuje zadania, których liczba i stopień trudności uzależnione są od
warunków pogodowych i wybranej edycji. Ekspedycja Express przewiduje dwa rodzaje zadań:
a) zespołowe,
b) grupowe (dla wszystkich zespołów jednocześnie).
3.3. W trakcie gry Ekspedycja Express przewiduje zadania polegające na:
a) współpracy drużynowej,
b) rozwiązywaniu łamigłówek i zagadek,
c) zdobywaniu konkretnych przedmiotów, oszacowaniu wagi, czasu, objętości,
d) odnalezieniu QR kodów,
e) wykonywaniu zadań bazujących na zdolnościach kreatywnego myślenia,
f) kontakcie z mieszkańcami miast i państw, na którym gra się odbywa.
3.4. Ogólnym celem gry jest dotarcie w jak najkrótszym czasie na miejsce finałowe. Gdzie znajduje się
miejsce finałowe drużyny będą się dowiadywały przez wykonywanie zadań obowiązkowych i
dodatkowych. Poprawne ich rozwiązanie umożliwi uzyskanie bonifikat czasowych – np. -10 godzin, - 5
godzin, itd. Wygra drużyna której czas (rzeczywisty minus zdobyte bonifikaty czasowe) okaże się
najkrótszy. Zwycięzcy otrzymają nagrody o wartości 3.000 zł ufundowane przez Spółkę lub/i
partnerów, sponsorów.

4. TERMIN I MIEJSCE EKSPEDYCJI EXPRESS MEGA RACE CHORWACJA.
4.1. Ekspedycja Express Mega Race Chorwacja rozpocznie się 27.04.2019 we Wrocławiu. Informację o
miejscu i godzinie startu Spółka opublikuje na stronie internetowej www.EkspedycjaExpress.pl. Finał
Ekspedycji Express Mega Race Chorwacja nastąpi 03.05.2019 około godziny 22.00.
4.2. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania gry bez podania przyczyn. W takim przypadku
uczestnikom przysługuje prawo do wzięcia udziału w innej grze. O odwołaniu gry Spółka poinformuje
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uczestników poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz w formie
mailowej/smsowej, przekazując jednocześnie szczegóły wzięcia udziału w grze w innym wybranym
terminie.

5. UCZESTNICTWO.
Udział w Ekspedycji Express jest dobrowolny i możliwy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z
treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją oraz wyrażeniu odpowiedniej zgody, złożenia
odpowiedniego oświadczenia. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika jest
obowiązkowe.
5.1. W Ekspedycji Express mogą wziąć udział osoby które:
•
•
•
•
•
•

a) najpóźniej w dniu rozpoczęcia gry ukończą 18 lat,
b) wyrażą zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu,
c) akceptują udział w Ekspedycji Express na własną odpowiedzialność, mając na uwadze
niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru gry.
d) wyrażą odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
e) wyrażą odrębną zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub
zapisu video wizerunku uczestnika w przekazach medialnych oraz materiałach promocyjnych
Spółki na zasadach opisanych w punktach 5.2 do 5.6.
f) posiadają sprawne aparaty telefoniczne typu smartfon z włączoną usługą roamingu.

5.2. Uczestnik upoważnia Spółkę do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących
formach:
•
•
•
•
•
•
•

a) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w
dowolnej formie,
b) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom Spółki egzemplarza lub kopii, na
której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego
partnera w zakresie jego udziału w grze,
c) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
d) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
e) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym,
f) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
g) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych i publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w
grze w postaci zdjęć z trasy i miejsca finałowego gry.

5.3. Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w pkt 1 powyżej odbywa się w oparciu o
zezwolenie, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5.4. Zezwolenie jest udzielone przez Uczestnika poprzez akceptację niniejszego Regulaminu podczas:
•
•
•

zapisu w formularzu rejestracyjnym udostępnionym przez Ekspedycję Express,
akceptacji regulaminu na stronie internetowej www.EkspedycjaExpress.pl,
podpisania oświadczenia w formie papierowej przed startem gry.
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5.5. Zezwolenie udzielone przez Uczestnika w powyższy sposób jest oświadczeniem woli wyrażonym
w rozumieniu art. 60 k.c. w związku z art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawa
pokrewnych. Oświadczenie woli – zezwolenie nie może być swobodnie cofnięte po wyrażeniu i
zrealizowaniu gry Ekspedycja Express, gdyż zgodnie z art. 61 § 1 zd. 2 k.c. odwołanie oświadczenia
jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.
5.6. Przetwarzanie wizerunku Uczestnika nie narusza przepisów RODO i odbywa się na podstawie art.
6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym: „Przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub
przez stronę trzecią”.
5.7 Wzór oświadczenia zawierającego zgody, o których mowa w pkt 5.1. c-e, stanowi Załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu.

6. UDZIAŁ i ZASADY ZAKUPU UDZIAŁU.
6.1. Udział w grze zakupuje jedna osoba dla swojej drużyny.
6.2. Od dnia opublikowania na stronie internetowej www.EkspedycjaExpress.pl informacji o grze,
drużyny, które chcą wziąć w niej udział powinny zarejestrować się na formularzu zgłoszeniowym,
który zostanie udostępniony na stronie Spółki.
6.3. Po zarejestrowaniu się drużyny otrzymają, na podany w trakcie rejestracji adres mailowy,
informację z numerem konta na który należy opłacić udział w grze. Wpłatę uważa się za sfinalizowaną
w momencie zaksięgowanie płatności przez Spółkę.

7. CENY.
7.1. Wysokość ceny za udział opublikowany jest na stronie internetowej www.EkspedycjaExpress.pl.
Podane ceny są cenami w walucie polskiej i zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek
VAT.
7.2. Spółka przewiduje zniżki dla drużyn, które można zdobyć podczas akcji promocyjnych min. na
stronie internetowej lub fanpage.
7.3. Zniżka dla drużyn/osób jest realizowana poprzez wydanie w formie elektronicznej kuponu
uprawniającego do zniżki kwotowej na stronie Ekspedycji. Promocje nie łączą się ze sobą.
7.4. Po sfinalizowaniu zakupu, istnieje możliwość zamiany danych Uczestnika lub przeniesie udziału w
grze na inną osobę po konsultacji z Ekspedycją, ale nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem
Ekspedycji Express Mega Race Chorwacja. Nie ma możliwości zwrotu wpłaconej kwoty.
7.5. Spółka w cenie biletu gwarantuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a) ubezpieczenie podróżne na czas trwania gry,
b) siedmiodniową grę w drodze z Wrocławia do Chorwacji,
c) ponad 50 zadań,
d) sprzęt niezbędny do wykonania niektórych zadań,
e) koszulkę dla każdego gracza,
f) pakiet startowy dla drużyny,
g) opiekę i nadzór prowadzących,
h) elementy niezbędne do gry,
i) niespodzianki dla graczy podczas trwania gry,
j) atrakcje dla graczy w miejscu finałowym,
k) konkursy z nagrodami na finale,
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•
•
•

l) zniżki za wejście na camping dla wszystkich uczestników,
ł) video konferencję przed grą,
m) zdjęcia i filmy z Ekspedycji Express Mega Race Chorwacja.

8. BEZPIECZEŃSTWO.
8.1. Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników, jak i w trosce o przygotowane
zadania i rywalizację fair play zabrania się niszczenia, zrywania, dewastowania przygotowanych przez
elementów gry takich jak: QR kody, elektroniczne chipy, kartki z zadaniami. W przypadku złamania
powyższego zakazu Spółka może wyciągnąć konsekwencje prawne w stosunku do uczestnika.
8.2. Zabrania się przynoszenia na Ekspedycję przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych
uczestników.
8.3. Spółka zastrzega sobie prawo do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych
zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce
personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w jej imieniu.
8.4. Ze względu na charakter gry, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami,
otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem kolejnych etapów gry.
8.5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku noszenia
niedozwolonych ozdób, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ich zgubienie.
8.6. Spółka informuje, iż zapewnia uczestnikom ubezpieczenie na czas gry. warunki ubezpieczenia
opublikowane są na stronie internetowej www.EkspedycjaExpress.pl.
8.7. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że biorą udział w grze na własną odpowiedzialność
oraz, że udział w grze wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie
wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.
8.8. Spółka zobowiązuje się do rzetelnego wykonania wszystkich obowiązków wynikających z gry
terenowej Ekspedycja Express Mega Race Chorwacja z poszanowaniem przepisów prawa, przyjętych
standardów, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane możliwości, a także mając na względzie
dobrą zabawę uczestników i bezpieczeństwo.
8.9. Spółka ma prawo odmówić startu w grze osobom, które nie stosują się do wskazówek
prowadzących grę lub co, do których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu, narkotyków
lub innych podobnie działających środków, jeżeli wpływają na bezpieczeństwo całej grupy. W takim
przypadku uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu należności za udział w Ekspedycja
Express Mega Race Chorwacja.
8.9. Gra niewskazana jest osobom cierpiącym na klaustrofobię, epilepsję i osobom w trakcie leczenia
psychiatrycznego.
8.10. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie przekazane im przez Spółkę.
8.11. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i podporządkowania się
decyzjom prowadzącym grę.

9. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI.
9.1. Spółka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania usługi Ekspedycja
Express Mega Race Chorwacja, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy i możliwości.
9.2. Osoba reklamująca usługę zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić Spółkę o swoich
roszczeniach.
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9.3. Reklamacje związane z usługą można zgłaszać, mailowo pod adresem
lubie@ekspedycjaexpress.pl lub poprzez formularz kontaktowy na stronie
www.EkspedycjaExpress.pl.
9.4. W reklamacji powinno się podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości związanej usługą Ekspedycja Express Mega Race Chorwacja.
9.5. Spółka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

10. SĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW.
10.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Spółka, a Uczestnikiem będącym jednocześnie
Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania
cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

11. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW.
11.1. Uczestnik będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów
rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania
reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd
polubowny - wniosek można pobrać na http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223 Wykaz
Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach
Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej:
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej
pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której
zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po
zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Ekspedycja zgadza się na pozasądowe
rozstrzyganie sporów.
11.2. Uczestnik w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za
pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Uczestnikowi w odniesieniu
do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
13.1. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w na stronie www.EkspedycjaExpress.pl pod wybraną
edyjcjąi może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Uczestnika.
13.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe
przepisy prawa, w szczególności:
a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
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b) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926
ze zm.);
c) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz.
1422);
d) ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508
ze zm.);
e) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90
poz. 631 ze zm.);
f) ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
g) ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz.
271 ze zm.);
h) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827);
i) w przypadku gdyby w Regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej
wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy
te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami Regulaminu.
13.3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z
prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to
w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
13.4. Wszystkie nazwy oferowanych do sprzedaży przez stronę internetową Ekspedycji Expres są
używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy
prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
13.5. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej chronione są na podstawie ustawy z
dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.)
oraz posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora
strony Internetowej.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek
praw Uczestnika będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) – przysługujących mu na mocy
obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z
powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
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Załącznik nr 1

Oświadczenie uczestnika Ekspedycji Express, JA
(IMIĘ)

(NAZWISKO)

(PESEL)

niżej podpisany oświadczam, że: biorę udział w Ekspedycji Express Mega Race Chorwacja w dniach
27.04.2019-04.05.2019
1. Jestem osobą pełnoletnią i mam pełną zdolność do czynności prawnych. Nie znajduję się w stanie
nietrzeźwości lub innych środków (np. leków, środków psychotropowych, stymulujących), które
wyłączają zdolność podejmowania decyzji.
2. Zapoznałem się i akceptuję regulamin gry Ekspedycja Express opublikowany na stronie
internetowej www.EkspedycjaExpress.pl.
3. Świadomy stanu swojego zdrowia uczestniczę w grze Ekspedycja Express na własne życzenie i
ryzyko. Mam świadomość, że gra Ekspedycja Express to wydarzenie o lekko podwyższonym ryzyku. W
trakcie której mogę doznać skaleczeń, kontuzji, w tym m.in. otarć, skręceń, zwichnięć, obić i złamań,
a także ukąszeń, wyziębienia oraz wszelkiego rodzaju niedogodności związanych z charakterem gry.
4. Podane przeze mnie dane i oświadczenia są w pełni zgodne z prawdą.
5. Ponoszę pełną odpowiedzialność również finansową za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone
sobie i innym w wyniku nieprawidłowego użycia powierzonego mi sprzętu, niezastosowania się do
regulaminu miejsc w których Ekspedycja się odbywa.
6. Biorę udział w Ekspedycji Express i oświadczam, że wiem, że wiąże się to z utrwalaniem na
zdjęciach i filmach, a następnie ewentualną publikacją relacji z Ekspedycji. Wyrażam zezwolenie na
utrwalenie i przetwarzanie mojego wizerunku zgodnie z informacją poniżej, którą w pełni
zrozumiałem i akceptuję.
7. Wizerunek – informacja:
Podczas gry są wykonywane zdjęcia i filmy, na których możesz być ujęty. Publikacja wizerunku
uczestników zmagających się w konkurencjach służy popularyzacji tej formy rozrywki oraz zachęcenia
innych osób do brania udziału w kolejnych wydarzeniach. Zdjęcia i filmy wykonywane są w sposób
spontaniczny przez zaangażowanych fotografów/kamerzystów, którzy nie mają możliwości
wybiórczego dokumentowania, skupiają się bowiem na ciekawych ujęciach niezależnie od osoby.
Rozpowszechnianie wizerunku odbywa się w oparciu o zezwolenie osoby sfotografowanej lub
sfilmowanej, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art.
60 Kodeksu cywilnego. Oświadczenie woli – zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku nie może
być swobodnie cofnięte po wyrażeniu i zrealizowaniu Ekspedycji Express, gdyż zgodnie z art. 61 § 1
zd. 2 Kodeksu cywilnego odwołanie oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym
oświadczeniem lub wcześniej. Przetwarzanie danych osobowych (Twojego wizerunku) w świetle
RODO odbywa się przy rejestracji Ekspedycji Express na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z
którym: przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
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uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Spółka ma w
pełni uzasadniony interes by popularyzować ten rodzaj rozrywki, w tym poprzez relacje filmowe i
fotograficzne z przebiegu gry.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną odnośnie przetwarzania danych
osobowych na stronie www.EkspedycjaExpress.pl.
Oświadczam, że rozumiem treść niniejszego dokumentu i w pełni go akceptuję czytelnym
podpisem poniżej.

Miejscowość

Data
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Czytelny podpis

