BMW CUP G310R 2018
REGULAMIN UCZESTNICTWA
1. Uczestnictwo w zawodach
W serii wyścigów BMW CUP G310R 2018 dopuszcza się start osób, które chcą zdobyć
umiejętności lub doszkolić swoją technikę jazdy na torze oraz zawodników, którzy
posiadają licencję wyścigową. Zawodnicy rozpoczynający sezon 2018 bez licencji
wyścigowej mogą wystartować z licencją wyścigową w sezonie 2019.
2. Przebieg wyścigów BMW CUP G310R 2018
W ramach cyklu odbędzie się 12-14 wyścigów, w 6-7 rundach odbywających się na torach
Polskich jak i zagranicznych w okresie od kwietnia do września 2018r. Zawodnicy startują
na motocyklach sportowych BMW G310R, w pełni przygotowanych do zawodów. Liczba
uczestników jest ograniczona do 25 osób.
3. Obowiązkowe starty
Zawodnik zobowiązuje się do min 90% frekwencji w wyścigu, wyłącznie sytuacja losowa
zwalnia go z obowiązku uczestnictwa w danej rundzie, w innym przypadku zostanie
naliczona opłata za start.
4. Opłata za uczestnictwo
Zagwarantowanie sobie miejsca w zawodach wymaga uiszczenia zaliczki w wysokości
5 000PLN, organizator potwierdza, iŜ wpłacona zaliczka będzie przeznaczona na zakup
motocykla wraz z jego wyposaŜeniem. Pozostała część opłaty powinna zostać uiszczona
przez zawodnika do 30 kwietnia 2018r. Gotówką lub przelewem na konto organizatora.
5. Obowiązki uczestnika
5.1. Uczestnik oświadcza, iŜ sam, we własnym zakresie ubezpieczy się od ryzyka
związanego z uprawianiem sportów podwyŜszonego ryzyka/sportów ekstremalnych.
5.2. Uczestnik oświadcza, Ŝe bierze udział w BMW CUP G310R 2018 na własną
odpowiedzialność.
5.3. Uczestnik jest świadomy ryzyka związanego z udziałem w wyścigach motocyklowych i
oświadcza, iŜ w przypadku zdarzeń mogących wpłynąć na jego uszczerbek na zdrowiu czy
Ŝyciu, nie będzie wnosił przeciwko organizatorowi Ŝadnych roszczeń.
5.4. Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w 2 dodatkowych wydarzeniach
promujących BMW CUP G310R 2018
5.5. Uczestnik udziela prawo do wykorzystywania danych osobowych oraz zdjęć z jego
wizerunkiem organizatorowi oraz podmiotom z nim współpracującym bez konieczności
kaŜdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i
powielanie wykonanych zdjęć, nieograniczone w czasie korzystanie i rozporządzanie
zdjęciami, a w szczególności: publiczne wykorzystanie zdjęć, utrwalenie i zwielokrotniony
druk, wykorzystywanie w celach marketingowych, promocyjnych.
6. Obowiązki organizatora
6.1. Organizatorem BMW CUP G310R 2018 jest: S.A.C. GWARANT Sp. z o.o. ul.
Pszczyńska 103, 43-190 Mikołów, NIP: 954-257-98-05
6.2. Organizator zapewnia uczestnikom start w serii wyścigów BMW CUP G310R 2018 na
torach Polskich oraz Zagranicznych, które posiadają atesty i homologacje.
6.3. Organizator ma prawo do zmiany terminów i lokalizacji wyścigów.
6.4. Organizator zapewnia patronat sportowy pod okiem Mistrzów: Ireneusza Sikora,
Michała Filli, Bartłomieja Wilczyńskiego oraz Andrzeja Pawelca.
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7. Wpisowe
Opłata za 1 rundę: weekend 700 zł brutto*
Opłata za 6 rund: jednorazowa wpłata za cały sezon 3 900 zł brutto*
*W cenie catering (śniadanie, obiado-kolacja)

8. Motocykl i jego wyposaŜenie
Kwota motocykla to 24 900 zł brutto, cena obejmuje:
Dodatkowy komplet opon wyścigowych do uŜytku wyłącznie na torze,
Zestaw setów,
Komplet osłon,
Profesjonalny wydech,
Reklama na motocyklu (5 stałych sponsorów oraz 5 własnych),
Catering,
Zestaw koszulek dla swojego Teamu,
1 trening przed rozpoczęciem sezonu z przeznaczeniem na wylosowanie
oraz dotarcie motocykli 21-22.04 Trinec
9. Nagrody
Miejsce I Skuter elektryczny BMW C Evolution lub Motocykl BMW GS310
Miejsce II Kombinezon BMW z poduszką powietrzną lub bez
Miejsce III Elektryczny rower BMW
Miejsce IV Skrzynka narzędziowa Proline
Miejsce V Kask i rękawiczki BMW
Miejsce VI Torba upominkowa od BMW Sikora
Nagrody dla zawodników są podzielone oraz przyznawane według dwóch kryteriów:
posiadania licencji lub jej braku oraz zajętego miejsca w klasyfikacji generalnej.
10. Instalowanie dodatkowych akcesoriów.
System EVS oraz silnik są plombowane, serwis lub wymiana jest moŜliwa tylko u
organizatora. Istnieje moŜliwość wymiany przednich spręŜyn oraz tylnego zawieszenia
odpłatnie u organizatora. Zawodnik nie moŜe instalować Ŝadnych dodatkowych akcesoriów
w motocyklu BMW G310R podczas zawodów Dopuszcza się jednak zamontowanie
urządzenia laptimer.
*

11. Kalendarz Pucharu BMW CUP G310R 2018 .
1 Runda 21.04-22.04 - Trinec – Rozlosowanie motocykli / Trening
2 Runda 04.05-06.05 – Slovakia Ring (AlpeAdria)
3 Runda 16.05-17.05 - Poznań (BMW RR DAYS / Trening)
4 Runda 25.05-27.05 - Poznań (AlpeAdria)
5 Runda 13.07-15.07 - Poznań (WMMP)
6 Runda 31.08-02.09 – RedBull Ring (AlpeAdria)
7 Runda 15.09-16.09 - Trinec – Zakończenie sezonu / Rozdanie nagród
*Terminy oraz niektóre lokalizacje mogą ulec zmianie.

Podpis organizatora

………………………..

Podpis zawodnika

………………………..
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