
Podmínky účasti 

BMW Motorrad Dny 2022 Česká republika je event určený pro širokou motorkářskou veřejnost. 

Za závaznou se objednávka považuje po uhrazení účastnického poplatku. 

Balíček Komfort: Cena za osobu 4 890 vč. DPH zahrnuje ubytování pro jednu osobu na dvoulůžkovém 

pokoji při obsazenosti dvěma osobami na 2 noci, 2x večeři, 2x snídani a veškerý program včetně 

testovacích jízd a malý dárek. Při registraci uveďte do komentáře jméno druhé osoby, se kterou 

chcete být ubytováni na pokoji. Pokud jedete na akci sami, může vám být přiřazen druhý ubytující 

nebo můžete být na pokoji ubytováni s doplatkem sami.  

Balíček Adventure: Cena za osobu 2 490 vč. DPH zahrnuje možnost využít prostor pro váš stan v 

nedalekém kempu Milovy, 2x večeři, 2x snídani v hotelu Orea Resort Devět skal a také veškerý 

program včetně testovacích jízd a malého dárku. 

Pro individuální požadavky na ubytování (skupiny, rodinné pokoje, atd.), se na nás, prosím, 

neváhejte obrátit, zajistíme pro vás vhodnou alternativu na míru. 

Součástí doprovodného programu bude organizovaná společná vyjížďka, enduro škola a samozřejmě 

testovací jízdy s motocykly BMW a s vozy značky MINI, a to za následujících podmínek: 

• přítomnost na akci je na vlastní zodpovědnost každého účastníka 

• v případě ublížení na zdraví či smrti nebo jiné újmy se účastník akce vzdává vůči 

organizátorovi nároku na odškodnění 

• zřeknutí se nároku na odškodnění se nevztahuje na případy podléhající zákonu o právní 

zodpovědnosti výrobce za své produkty 

• zbavení organizátora zodpovědnosti se netýká ani případů, kdy účastník akce utrpí újmu 

úmyslným konáním nebo hrubou nedbalostí organizátora, případně pokud účastník akce 

utrpí zranění následkem nevyhovujícího stavu vozidel, poskytnutých organizátorem 

• účastník akce se zavazuje v plném rozsahu uhradit náhradu škody v případě vznesení nároků 

vůči organizátorovi třetí stranou, pokud tato třetí strana utrpí zranění, ublížení na zdraví s 

následkem smrti nebo jinou újmu konáním níže podepsané osoby či vozidly, která tato osoba 

při akci používala 

• výše uvedené ustanovení se nevztahuje na případy, kdy nárok třetí strany podléhá rozsahu 

pojištění organizátora; v rozsahu, v jakém pojišťovna uplatňuje nárok na proplacení vzhledem 

k likvidaci takové škody, zahrnuje odškodnění i daný nárok na proplacení 

• účastník akce se rovněž zavazuje v plném rozsahu zbavit organizátora zodpovědnosti a 

uhradit náhradu škod v případě jakéhokoliv porušení zákona, jiných právních úprav či 

předpisů při používání vozidel níže podepsanou osobou; organizátor v takovém případě může 

uhradit škodu a má právo uplatnit následně nárok na proplacení dané částky níže 

podepsanou osobou. 

• Výše uvedené ustanovení se netýká případů, kdy se porušení zákonů a předpisů dopustí 

organizátor 

• při testovacích jízdách (BMW Motorrad, MINI) nese účastník akce vůči organizátorovi 

zodpovědnost za všechny škody, které způsobí na jeho vozidlech; spoluúčast v případě 

nehody činí 26 000 Kč 



• účastník akce musí být držitelem platného oprávnění k řízení motorových vozidel odpovídající 

skupiny testovaného motocyklu nebo vozidla 

• účastník akce nesmí být pod vlivem alkoholu nebo omamných látek 

• organizátor si vyhrazuje právo podmínit účast na akci provedením dechové zkoušky 

• organizátor si vyhrazuje právo odmítnout účast na akci osobám s pozitivním výsledkem 

dechové zkoušky na požití alkoholu nebo omamných látek 

Po vyplnění registračního formuláře ti bude zaslána faktura na tvůj kontaktní email. Účastník s 

registrací souhlasí s tím, aby společnost BMW Česká republika pořídila fotografie jeho osoby/jeho 

dítěte z akce pro vlastní potřebu a za účelem propagace, ať už v podobě hmotné či digitalizované. 

Storno podmínky: při zrušení účasti Účastníkem do 30. 04. 2022, bude vrácen účastnický poplatek v 

plné výši avšak ponížen o administrativní poplatek spojený s vrácením platby na účet Účastníka,  při 

zrušení 14 dnů a více před akcí činí storno 50 % z uhrazeného účastnického poplatku. V případě 

zrušení účasti v době kratší než 14 dnů před konáním akce činí storno poplatek 100% uhrazeného 

účastnického poplatku. 

Po vyplnění registračního formuláře ti bude zaslána faktura na tvůj kontaktní email. 

 


