SZABÁLYZAT

• A programban való részvétel feltétele minimum B kategóriás jogosítvány, a
felelősségvállalási nyilatkozat aláírása, 18 év alatti személy esetében szülői vagy
gondviselői hozzájárulás.

• A programban használt jármű leírásánál található súly- és méretbeli korlát mindenkire
vonatkozik. Abban az esetben, ha a teszt/élményvezetésre jelentkező a helyszínen nem
felel meg a korlátozásoknak, a szolgáltatónak jogában áll megtagadni.

• A szolgáltató elállhat a szolgáltatástól, amennyiben megítélése szerint a programban
jelentkező alkohol/kábítószer/gyógyszer vagy más, egyéb tudatmódosító szer hatása
alatt áll.

• A programban résztvevőnek nincs szüksége semmilyen speciális ruházatra és/vagy
kiegészítőre, de a tiszta, rendezett utcai ruházat feltétel. A programban szükséges
egyéb kiegészítőket a szolgáltató biztosítja.

• A programban használt autót, valamint a versenypályát mindenki csak saját felelősségre
veheti igénybe. A felelősségvállalási nyilatkozat aláírása kötelező a programban
résztvevők számára, különös tekintettel az anyagi felelősségre, a felelősségvállalási
nyilatkozatban részletezetteknek megfelelően.

• A program alatt a gépjármű nem megfelelő használata esetén vagy egyéb vis major
körülmények miatt a szolgáltatónak jogában áll akár menet közben is megszakítania a
programot.

• Az időjárási körülményektől függően a szolgáltató a program napján módosíthatja, akár
le is mondhatja a programot, ezért kártérítési vagy más anyagi felelősséggel nem
tartozik.

• Lemondási feltételek: a szolgáltatónak jogában áll a program időpontját legkésőbb 48
órával a program kezdete előtt lemondani vagy módosítani. A programban résztvevő
számára csak akkor jár vissza a csomag összege, ha a foglalt időpont előtt legkésőbb
tíz naptári nappal mondja le a programot. Időpontváltoztatásra is szintén tíz nappal az
eredetileg foglalt idődpont előtt van lehetőség, ezen belüli időtartam esetén a program
árát elveszti a résztvevő.

• Ha a programban résztvevő saját kamerával készít felvételt vagy fotót, az ahhoz
használt készülékért, az abban keletkezett esetleges károkért a szolgáltató semmilyen
felelősséget nem vállal.

• A szolgáltató nem garantálja, hogy a programban a szolgáltató saját kamerája részben
vagy teljes hosszában rögzíti a programban résztvevő élményköreit.
Kérjük, hogy a programban egyeztetett időpont előtt legkésőbb fél órával légy a
helyszínen, az Örkény mellett lévő Euroringen!

