
REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ 
PROWADZONEJ PRZEZ AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywcę z portalu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę, 

celem wzięcia udziału w wydarzeniach sportowych i turystycznych organizowanych przez Sprzedawcę. 

 

II. Definicje 

Terminy użyte w Regulaminie: 

1. Sprzedawca – Organizator wydarzenia; Automobilklub Wielkopolski, z siedzibą w Poznaniu (61-896),  

przy ul. Towarowej 35/37, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000096073, posiadający 

numer identyfikacji podatkowej NIP 7770001714, REGON 000850514, nr telefonu- +48 61 853 61 03, adres 

poczty elektronicznej: sekretariat@aw.poznan.pl, stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą, w tym 

m. in. organizujące zawody w zakresie wszystkich dyscyplin sportu motorowego oraz imprezy rekreacyjne  

i turystyki motorowej, na które za pośrednictwem portalu internetowego dokonywane są zgłoszenia  

i pobierana jest płatność.  

2. Nabywca – potencjalny zainteresowany uczestnik imprez organizowanych przez Sprzedawcę, który  

za pośrednictwem portalu internetowego zawarł umowę sprzedaży / umowę o świadczenie usług w zakresie 

przewidzianym w regulaminie danego wydarzenia. 

3. Portal internetowy – strona internetowa zarządzana przez Sprzedawcę, pozwalająca Nabywcy  

na zawarcie umowy sprzedaży / umowy o świadczenie usług, dostępna w domenie internetowej: 

http://www.aw.poznan.pl  

4. System płatności elektronicznej – udostępniona dla Nabywcy część portalu internetowego,  

za pośrednictwem której dokonuje on zgłoszenia do udziału w wydarzeniu organizowanym przez Sprzedawcę 

i oferująca określone metody płatności. 

5. Umowa sprzedaży / Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta za pośrednictwem portalu 

internetowego Sprzedawcy, potwierdzająca przyjęcie przez Nabywcę postanowień wynikających z regulaminu 

danego wydarzenia organizowanego przez Sprzedawcę, poparta zrealizowaną transakcją w systemie płatności 

elektronicznej. 

6. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług. 

7. Regulamin – Regulamin sprzedaży internetowej prowadzonej przez Automobilklub Wielkopolski. 

8. Regulamin wydarzenia – regulamin (ramowy, uzupełniający) wydarzenia sportowego lub turystycznego 

organizowanego przez Sprzedawcę, określający m. in. zasady i warunki udziału oraz termin, charakter  

i przebieg wydarzenia. 

 

III. Ogólne warunki korzystania ze sprzedaży internetowej 

1. Nabywca może korzystać z portalu internetowego za pośrednictwem urządzeń posiadających dostęp  

do internetu (np. komputer, telefon) i przeglądarki internetowej Internet Explorer 7, Firefox 4, Chrome 4, 

Safari 5, Opera 11 lub nowszych. 

2. Nabywca korzystający z portalu internetowego w celu zawarcia umowy sprzedaży / umowy o świadczenie 

usług, zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania warunków regulaminu wydarzenia, w którym 

zamierza uczestniczyć. 

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę 

nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa  

w regulaminie wydarzenia oraz za nieprzestrzeganie przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane 

przez Nabywcę nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, dóbr osobistych i praw osób trzecich. 

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób 

korzystania przez Nabywcę z portalu internetowego Sprzedawcy oraz wynikające z tego konsekwencje. 

5. Wykorzystywanie przez Nabywcę nazwy i logo Sprzedawcy jest możliwe na podstawie pisemnej zgody 

Sprzedawcy. 

 

IV. Zawarcie Umowy 
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1. Nabywca dokonuje zgłoszenia do udziału w wydarzeniu poprzez spełnieniem warunków określonych  

w regulaminie wydarzenia opublikowanym w portalu internetowym Sprzedawcy, w tym przez wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego i dokonanie płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej 

aktywnego dla danego wydarzenia.  

2. Nabywca zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o zmianie / aktualizacji swoich danych. 

3. Nabywca ma możliwość dokonania zgłoszenia do udziału w imprezie i co za tym idzie płatności,  

na zasadach określonych w regulaminie wydarzenia. 

4. Nabywca dokonuje płatności określonej ceny w oparciu o informacje, jakie podał w formularzu 

zgłoszeniowym, stanowiącym integralną część regulaminu wydarzenia. Przed wysłaniem formularza 

zgłoszeniowego Nabywca winien upewnić się co prawidłowości zawartych w zgłoszeniu danych oraz określić 

metodę płatności. Zgłoszenie udziału w imprezie (zawarcie Umowy), uważa się za dokonane w chwili wysłania 

przez Nabywcę formularza zgłoszeniowego, popartego wpłatą. 

5. Po otrzymaniu zgłoszenia Sprzedawca weryfikuje czy zostało ono złożone prawidłowo (zgodnie  

z postanowieniami regulaminu wydarzenia). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zgłoszenie 

zostało złożone nieprawidłowo lub jest niekompletne, Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę, celem 

poprawienia lub uzupełnienia zgłoszenia. Jeśli kontakt z Nabywcą nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo 

anulować zgłoszenie. 

6. Po złożeniu prawidłowego zgłoszenia, Sprzedawca przesyła Nabywcy informację o przyjęciu zgłoszenia  

na adres poczty elektronicznej (e–mail) podany w zgłoszeniu. Umowę sprzedaży / Umowę o świadczenie usług 

uznaje się za zawartą z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zgłoszenia 

(potwierdzenie zawarcia umowy). 

 

V. Zapłata ceny 

1. Płatność realizowana przez Nabywcę dokonywana jest przelewem na konto bankowe Sprzedawcy  

i na określonych przez Sprzedawcę zasadach. 

2. Wartość płatności (ceny) należnej Sprzedawcy określa każdorazowo regulamin wydarzenia publikowany  

na jego portalu internetowym. Przy czym wartość ta podana jest w kwocie brutto (zawiera podatek  

od towarów i usług (VAT)), w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. 

3. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy w terminie 2 dni od dnia 

złożenia zamówienia, Sprzedawca może anulować zgłoszenie. 

 

VI. Odstąpienie od Umowy  

1. Nabywca może odstąpić od udziału w wydarzeniu na zasadach i w trybie wskazanym w regulaminie danego 

wydarzenia (formularz zgłoszenia odstąpienia od Umowy). 

2. W razie odstąpienia od Umowy i jeśli regulamin wydarzenia tak stanowi, Nabywcy przysługuje zwrot 

wniesionych płatności. Sprzedawca zrealizuje zwrot nie później, niż 7 dni od dnia, w którym powziął decyzję 

Nabywcy o odstąpieniu od Umowy. Zwrot zrealizowany będzie w taki sam sposób, w jaki Nabywca dokonał 

płatności. 

 

VII. Postępowanie reklamacyjne 

1. Nabywca może złożyć Sprzedawcy reklamację dotyczącą Umowy. 

2. Reklamację należy składać w terminie do 7 dni od zaistnienia wydarzenia, którego reklamacja dotyczy, 

wyłącznie w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy podany w regulaminie danego 

wydarzenia,. W razie braku ww. informacji w regulaminie wydarzenia, obowiązuje adres poczty elektronicznej 

wskazany w pkt. II.1. niniejszego regulaminu, tj. sekretariat@aw.poznan.pl  

3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 

a. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej i nr telefonu kontaktowego 

Nabywcy, 

b. datę i nazwę wydarzenia, którego reklamacja dotyczy, 

c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy, 

d. okoliczności uzasadniające reklamację, 

e. fakturę lub inny dowód potwierdzający dokonanie płatności. 
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4. Sprzedawca może odstąpić od rozpoznania reklamacji, jeśli Nabywca zlekceważy ew. prośbę o uzupełnienie 

informacji jej dotyczących lub jeśli dane te nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji. 

5. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie 

złożonej reklamacji. 

6. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej  

lub pocztą tradycyjną. 

 

VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy 

1. Sprzedawca przyjmuje zgłoszenie Nabywcy w chwili wpływu płatności na jego rachunek bankowy chyba,  

że regulamin wydarzenia stanowi inaczej.  

2. Sprzedawca zobowiązuje się dochować wszelkiej staranności w przygotowaniu i realizacji zadania określonego 

regulaminem wydarzenia, do udziału w którym przystępuje Nabywca. 

3. Sprzedawca zobowiązuje się dokonywać zwrotu płatności zrealizowanych przez Nabywcę w oparciu  

o postanowienia regulaminu wydarzenia, którego płatność dotyczy i bez zbędnej zwłoki.  

4. Jeżeli Sprzedawca nie może z przyczyn obiektywnych zrealizować wydarzenia, w którym udział zgłosił i opłacił 

Nabywca, Sprzedawca dokonuje zwrotu wpłaconych środków na rachunek Nabywcy. Sprzedawca  

nie dopuszcza możliwości przeniesienia ww. płatności na wydarzenie realizowane w innym terminie. 

 

IX. Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe Nabywcy będącego osobą fizyczną będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora 

danych osobowych w celu świadczenia usług, jak również w celach marketingowych związanych  

z funkcjonowaniem Sprzedawcy, jako organizatora wydarzenia. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się 

odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Nabywcę jego danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak konieczne dla celów przystąpienia do udziału w wydarzeniu. 

2. Uczestnictwo Nabywcy w wydarzeniu organizowanym przez Sprzedawcę, jest jednoznaczne z wyrażeniem 

przez Nabywcę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych związanych z organizacją ww. wydarzenia 

oraz publikowanie zdjęć i wyników na stronach internetowych organizatora. Nabywca ma prawo dostępu  

do jego danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania ww. danych. a także 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach 

marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Nabywcy innemu, niż 

Sprzedawca administratorowi danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest 

jednoznaczne z rezygnacją z udziału w wydarzeniu. 

3. Dane osobowe Nabywcy mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym  

do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie regulaminu wydarzenia, w szczególności: 

ratownikom medycznym i lekarzom podejmującym czynności ratownicze w trakcie wydarzenia. 

4. Dane osobowe Nabywcy mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy 

obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 

5. Poufne informacje dotyczące Nabywcy, w tym jego dane osobowe są chronione przez Sprzedawcę przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia, albo utraty  

oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez 

stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. 

 

X. Przerwy techniczne 

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do portalu internetowego, spowodowany 

czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do portalu internetowego, spowodowanych jego 

serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności,  

o czym Sprzedawca w miarę możliwości powiadomi na swojej stronie internetowej. Jednocześnie Sprzedawca 

zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych  

i trwały jak najkrócej. 
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XI. Postanowienia końcowe 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą 

opublikowania zmienionego Regulaminu na portalu internetowym. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów 

zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawarcia Umowy po wejściu w życie 

zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o jego akceptację. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy  

o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach 

konsumenta. 

3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane są przez sąd powszechny, właściwy dla miejsca prowadzenia 

działalności przez Sprzedawcę. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.02.2021 r. 

 

 

 

Regulamin udostępnia się na portalu internetowym Sprzedawcy w domenie: http://www.aw.poznan.pl  

w sposób umożliwiający Nabywcy jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. 

 

http://www.aw.poznan.pl/

