
Részvételi feltételek

motoKvíz jótékony célú motoros tájékozódási túra

1. A motoKvíz bemutatása

A  motoKvíz  motoros  tájékozódási  túra  (továbbiakban  Túra)  burkolt  közutakon
zajlik. Célja a magánszemélyekből álló szervező csapat (továbbiakban Szervezők)
által meghatározott útvonalon 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  Résztvevők)  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  Résztvevők  kötelező  kellékeit  (navigációs
utasítások  és  egyéb  információk  nyomtatva,  rajtszám),  emlékpóló  (amely  az
eredményhirdetéskor  kerül  átadásra),  valamint  egy  egytálételes  ebédet  a
befutást  követően.  Nem  tartalmaz  üzemanyag-költséget,  kötelező-  és  egyéb
jármű- és személyi biztosításokat.

c. Helyszíni regisztráció

A  Túra  előtti  helyszíni  regisztráció  során  a  Résztvevők  csapatokat  alakítanak
(továbbiakban  Csapat).  Egy  Csapat  2  Résztvevőből  (motorból)  állhat.  Utas
szállítása abban az esetben megengedett,  ha ez az előzetes regisztráció során
rögzítésre és visszaigazolásra került.

3. A Túra lebonyolítása

a. Rajt

A  Túra  helyszíni  regisztrációja  szombaton  8:00  órakor  kezdődik.  Ekkor  a
Résztvevők megkapják rajtszámaikat, amelyet kötelesek a Túra során motorjaikra
kiragasztani,  valamint  roadbook  típusú  navigációs  utasításaikat  (továbbiakban
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ITINER), amely a tájékozódás alapját adja. A Csapatok indulási sorrendjét a Túra
előtti regisztráció sorrendje határozza meg.

b. Haladás, ellenőrzés

A Túra rajtja szombaton 10:00, ekkor rajtol az 1-es rajtszámú Csapat. A további
Csapatok a mezőny létszámától függően vagy 1 percenként indulnak oly módon,
hogy a páros- és páratlan rajtszámú Csapatok ugyanazt az útvonalat ellenkező
irányban  teszik  meg,  vagy  2  percenként  indulnak  ugyanazon  az  útvonalon
motorozva.  A Csapatok feladata követni  az ITINER utasításait  és  megkeresni  a
benne szereplő ellenőrző pontokat (továbbiakban Pontőr). A Pontőrnél a Csapat
egy öt tesztkérdésből álló feladatsort kap, amelyet tetszés szerint a helyszínen
vagy  egy  későbbi  megállásnál  kitölt.  A  Túra  során  összesen  2  Pontőrt  kell
megkeresni.  A tesztlapokat a Csapat a célban köteles kitöltve leadni.  A Csapat
tagjainak kötelessége együtt haladni. 

c. Gyűjtés

A Csapatok az ITINER utasításait  betartva a délutáni  órákban visszaérkeznek a
Rajt  helyszínére.  A  résztvevők  ekkor  az  ebéd  elfogyasztása  előtt/után  az
elhelyezett adománygyűjtő edényben elhelyezik támogatásaikat,  amelyet teljes
összegben  a  Magyar  Mentőmotor  Alapítvány  és  a  Légimentő  Alapítvány  a
helyszínen megkap (50-50% eloszlásban).

d. Eredményhirdetés

Valamennyi  csapat  beérkezését  követően  a  tesztkérdések  helyes  válaszainak
ismertetésével,  a tökéletesen válaszoló csapatok bemutatásával és az adomány
átadásával zárul a motoKvíz programja.

4. Szintidő

A Szervezők az ITINER-en is feltüntetik a Túra távjának megtételére rendelkezésre
álló  időt  (továbbiakban  Szintidő).  Ez  a  közlekedési  szabályok  teljes  körű
betartásával  motorozva  is  teljesíthető.  Amennyiben  egy  Csapat  a  Szintidő
lejártáig  nem érkezik  be a  Túra  céljába,  az  Eredményhirdetés  során tesztlapjai
nem kerülnek értékelésre.
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5. A Túra feladása

a. Tennivaló kieséskor

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

b. A feladás következményei

Amennyiben egy Csapat bármely tagja feladni kényszerül a Túrát, a másik tag is
automatikusan kiesik, hiszen egyedül nem lehet folytatni a Túrát.

6. A Résztvevők kötelezettségei

a. A részvétel feltétele

A  Túrán  csak  olyan  Résztvevők  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 Réstvevők nem hivatkozhatnak rá.

c. Felelősségvállalás

A  Túrán  minden  Résztvevő  (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 Résztvevők 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

Résztvevők 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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