
 
 
 
 
 

 
REGULAMIN REZERWACJI UDZIAŁU  

W IMPREZACH TOROWYCH SCC 
 
 
1. Przed sezonem można dokonać jednorazowej zbiorczej rezerwacji udziałów w imprezach 

motorsport do wykorzystania w trakcie całego sezonu w cenach z rabatem zgodnym z 
cennikiem (prebooking). 

2. Rezerwacje prebookingowe mogą być wykorzystane w trakcie sezonu w terminach zgodnych 
z opublikowanym kalendarzem imprez motorsport. 

3. Rezerwacje prebookingowe niewykorzystane w trakcie sezonu przepadają i nie podlegają 
zwrotowi w żadnej części, nie jest możliwe ich przenoszenie na kolejny rok. 

4. Aby wziąć udział w danym terminie imprezy Motorsport, należy zgłosić z wyprzedzeniem 
deklarację udziału w formie mailowej lub telefonicznej. Deklaracje telefoniczne są 
potwierdzane mailowo przez SCC. 

5. Dokonując rezerwacji udziału należy dokonać wyboru wariantu udziału: 
• termin 
• samochód własny lub wynajmowany z SCC 
• w razie wynajmu samochodu SCC - limit km/okrążeń/godziny rezerwacji 
• liczba uczestników i osób towarzyszących 
• rodzaj szkolenia / udziału 
• trener 
• nocleg 

6. Wybrany wariant udziału można rozszerzać w trakcie imprezy w ramach dostępnych 
możliwości. 

7. Klub ma prawo odmówić udziału w danym terminie (evencie) w przypadku braku możliwości 
realizacji rezerwacji z powodu osiągnięcia maksymalnej liczby uczestników. Liczy się kolejność 
zgłoszeń.  

8. Klub ma prawo odwołać realizację imprezy w danym terminie, jeśli nie zbierze się grupa 
minimum 5 uczestników i zaproponować udział w kolejnym terminie. 

9. W razie braku możliwości realizacji wybranego wariantu szkolenia w danym terminie, SCC 
zaproponuje inny wariant o równej lub wyższej wartości bez zmiany ceny udziału; alternatywnie 
SCC zaproponuje udział w innym terminie. 

10. Koszt odwołania zgłoszonego udziału wynosi: 
• 50 % wpisowego - do 14 dni przed datą; 
• 50 % wpisowego + 50% pozostałych kosztów - od 14 do 7 dni przed datą; 
• 100% wpisowego i pozostałych kosztów + 50% kosztu samochodu - na mniej niż 7 

dni przed datą. 
Na pozostałe koszty składają się koszty: samochodu, trenera, noclegu i innych dodatkowych 
usług, jakie zostały zarezerwowane. 

 
 


