REGULAMIN
przejazdu autokarem na Dzień Kariery i Rozwoju Future3

1. Organizatorem przejazdu na targi pracy branży IT pod nazwą Future3 jest firma Lead
Conversion Krzysztof Moszyk z siedzibą w Rumi, przy ul. Wileńskiej 26/1
2. Przejazd autokarem jest bezpłatny do Gdańska i z powrotem do miasta wyjazdu w dniu
24.10.2018 roku wg zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz informacji
organizacyjnych umieszczonych na stronie www.future3.pl
3. Wszyscy pasażerowie są ubezpieczeni, o ile podali Organizatorowi następujące dane:
Imię, Nazwisko i adres e-mail.
4. Uczestnik przejazdu wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych
Organizatorowi w celu realizacji uprawnień wynikających z faktu przejazdu autokarem
5. Kierowca autokaru lub osoba mu towarzysząca jest uprawniony do sprawdzenia listy
obecności.
6. Osoba nie będąc wcześniej zarejestrowana na przejazd lub nie będąca na liście może
zostać wpuszczona do autokaru jedynie za zgodą kierowcy.
7. W czasie przejazdu należy unikać głośnych rozmów i hałaśliwego zachowania.
8. Uczestnicy przejazdu autokarem zobowiązani są do:
- nie zaśmiecania pojazdu,
- nie spożywania alkoholu,
- kulturalnego zachowania,
- nie wychylania się przez okno,
- nie niszczenia wyposażenia autobusu,
- stosowania się do uwag kierowcy.
9. Przejazd odbywa się bez przystanków, chyba że kierowca zdecyduje inaczej.
10. Czas ewentualnego postoju określa kierowca i on decyduje o odjeździe autokaru.
11. Osoba, która z jakichkolwiek przyczyn nie wsiądzie do autokaru, również po
ewentualnym postoju, jest zobowiązana wrócić do miejsca zamieszkania na własny
koszt i wg własnego uznania, a Organizator nie ponosi żadnych kosztów z tym
związanych, na co uczestnik przejazdu wyraża zgodę.
12. Osoby będące nietrzeźwe lub zachowujące się niewłaściwie, co ocenia kierowca,
zostaną usunięte z autokaru, a Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich
powrót do domu.
13. Organizator ma prawo do odwołania przejazdu autokarem bez podania przyczyny i nie
ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji.
14. W uzasadnionych przypadkach Organizator Future3 może zmienić niniejszy regulamin.
Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów do regulaminu i będą
obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie
internetowej future3.pl
15. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady przejazdu
darmowymi autokarami na targi pracy Dzień Kariery Future3 do Gdańska i z powrotem
do miejsca wyjazdu w dniu 24.10.2018 roku.

