Részvételi feltételek
BázisMotor-Onroad.hu48h motoros tájékozódási túra

1. A BázisMotor-Onroad.hu 48h bemutatása
A BázisMotor-Onroad.hu48h motoros tájékozódási túra (továbbiakban Túra)
burkolt közutakon zajlik. Célja a magánszemélyekből álló szervező csapat
(továbbiakban Szervezők) által meghatározott útvonalon motorkerékpárral
végignavigálni. A Túra az időjárástól függetlenül az előzetesen meghirdetett
időpontban kerül megrendezésre.

2. A Túrán való részvétel feltétele
a. Előzetes regisztráció
A Túrára a résztvevők (továbbiakban Túrázók) online regisztrálnak. Az a
regisztráció számít érvényesnek, amelynek részvételi díja befizetésre került és a
Szervezők azt visszaigazolták.
b. Részvételi díj
A Túra részvételi díja tartalmazza a Túrázók kötelező kellékeit (navigációs
utasítások nyomtatva és emlékmatrica), a Túra két estéjére vacsorát, valamint egy
emlékpólót és egy emléklapot, amelyek az eredményhirdetéskor kerülnek
átadásra. Nem tartalmazza a napközbeni étkezést, az üzemanyag-költséget, a
kötelező- és egyéb jármű- és személyi biztosításokat.
c. Helyszíni regisztráció
A Túra előtti helyszíni regisztráció során a Túrázók átveszik a roadbook típusú
rajzos és/vagy szöveges navigációs utasításaikat (továbbiakban ITINER), amely a
tájékozódás alapját adja, valamint megkapják emlékmatricájukat. Utas szállítása
abban az esetben megengedett, ha ez az előzetes regisztráció során rögzítésre és
visszaigazolásra került.
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3. A Túra lebonyolítása
a. Rajt
A Túra helyszíni regisztrációja pénteken 9.30 órakor kezdődik. A rajt előtt 11:30kor kötelező résztvevői eligazítás következik, majd az indulás hivatalos időpontja
12:00. Ekkortól a Túrázók tetszés szerinti sorrendben és csoportokban kezdik meg
a táv teljesítését.
b. Haladás, ellenőrzés
A Túrázók feladata követni az ITINER utasításait és megkeresni az abban
feltüntetett köztes célpontokat (továbbiakban Állomások). Az Állomások
közelében megállnak és elolvassák a kapott tájékoztatón az adott Állomással
kapcsolatos tudnivalókat és megkeresik a választ az azzal kapcsolatban feltett
kérdésre.
c. Éjszakai pihenő 1
Pénteken a Túrázók az ITINER utasításait betartva sötétedés előtt éjszakai
pihenőre érkeznek. A Szervezők meleg vacsorát biztosítanak a Túrázóknak.
d. Szombati program
A Túra második rajtja az elsővel megegyező módon történik, a Túrázók 8:00-kor
indulhatnak. A napi feladat megegyezik a péntekivel.
e. Éjszakai pihenő 2
Szombaton a Túrázók az ITINER utasításait betartva sötétedés előtt célba futnak.
A Szervezők meleg vacsorát biztosítanak a Túrázóknak.
f. A Túra zárása
A Túra hivatalos közös zárása vasárnapi reggelit követően, 9:00-kor történik. A
Túrázók ekkor kapják meg emlékpólóikat, emléklapjaikat, majd a közös program a
csapatfotóval ér véget.
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4. A Túra értékelése
A Túra nem verseny, így a Túrázók teljesítménye nem képezi értékelés tárgyát.

5. A Túra feladása
A Túra feladása vagy különleges szituáció (baleset, meghibásodás) esetén a
Túrázók kötelesek felhívni az ITINER-en olvasható információs telefonszámot és
beszámolni a Szervezőknek a történtekről.

6. A Túrázók kötelezettségei
a. A részvétel feltétele
A Túrán csak olyan Túrázók vehetnek részt, akik járművüknek megfelelő
kategóriájú érvényes jogosítvánnyal rendelkeznek, illetve mindenben
megfelelnek a közúti közlekedés szabályainak (nem fogyasztottak szeszes italt
és/vagy kábítószert). A Túra során használt motorkerékpárok műszaki állapota a
közúti forgalomban való részvételre alkalmas kell legyen.
b. Szabálykövetés
A Túrán való részvétel normál közúti közlekedésnek számít, semmiféle
jogosultságot nem ad a közúti közlekedési szabályok (KRESZ) be nem tartására. A
bírságolás elkerülése érdekében a Túrázók nem hivatkozhatnak rá.
c. Felelősségvállalás
A Túrán minden Túrázó (és utasa) saját felelősségére vesz részt, ezt a felelősséget
nem háríthatja át, nem ruházhatja másra. Bármilyen személyi- vagy anyagi kár
esetén a Szervezők nem tartoznak azért felelősséggel. Ezt minden jelentkező a
jelentkezésével együtt tudomásul veszi és elfogadja.
d. Dokumentálás
A Túrázók tudomásul veszik, hogy Szervezők a Túra ideje alatt fénykép- és
videófelvételeket
készíthetnek,
amelyeket
azt
követően
szabadon
felhasználhatnak, azokat nyilvánosságra hozhatják.
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7. Adatvédelem
Túrázók elfogadják, hogy a Motoglobe.hu Kft (1064 Budapest, Podmaniczky utca
57. 2. em. 14.) által az esemenyek.motoglobe.eu felhasználói adatbázisában tárolt
alábbi személyes adataikra a Motoglobe.hu Kft. adatkezelési irányelvei
vonatkoznak, valamint hogy azok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093
Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint további adatkezelő részére.
A továbbított adatok köre:
* vezetéknév,
* keresztnév,
* ország,
* telefonszám,
* e-mail cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati
segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme
érdekében végzett fraud-monitoring.
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