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§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.1 Polskim przedstawicielem firmy ROTAX promotorem i właścicielem rozgrywek Ligi Kartingowej 
 E_ROTAX MAX CHALLENGE Poland, jest firma KSP Sp.j. 03-236 Warszawa, ul. Annopol 24 (zwany dalej KSP).

 1.2 KSP jest organizatorem i regulatorem E_ROTAX MAX CHALLENGE Poland, w których mogą brać udział :

• zawodnicy amatorzy
• zawodnicy z licencją sportu kartingowego.

 1.3 Rozgrywki Ligi Kartingowej E_ROTAX MAX Challenge Poland, przeprowadzane są w oparciu o niniejszy 
 Regulamin Sportowy oraz komunikaty Promotora Pucharu – KSP przy współpracy z :

• Simrace.pl    https://simrace.pl/

• Agencji Interaktywnej KartRacing   http://www.agencjakartracing.pl/

• K-Dyno Kart   https://www.facebook.com/K-Dyno-Kart-1574453162871147/

 1.4 Liga będzie przeprowadzona w oparciu o grę Assetto Corsa, tylko i wyłącznie na torach kartingowych oraz przy  
 użyciu gokarta Rotax Senior Max. 
 Do ligi zostaną dopuszczeni tylko zawodnicy z oficjalnie zakupioną grą oraz modami.
 Grę, tory oraz gokarta należy pobrać ze strony :

   https://rotaxmaxchallenge.pl/kategoria-produktu/ekart/

 1.5 Nadzór nad przebiegiem rozgrywek ligi kartingowej sprawuje KSP oraz osoby funkcyjne przez niego powołane -  
 Zespół Sędziów Sportowych (zwany dalej ZSS).

 1.6 KSP rozpatruje wątpliwości i rozstrzyga wszelkie spory zaistniałe przy stosowaniu niniejszego Regulaminu i innych 
 przepisów w oparciu o które rozgrywane są zawody. 

 1.7 Decyzje KSP w zakresie Ligi Kartingowej E_ROTAX MAX CHALLENGE Poland są wiążące.

 1.8 Regulaminy, komunikaty,  wszystkie uchwały i decyzje KSP publikowane w formie komunikatów lub informacji, 
 będą zamieszczone na oficjalnej stronie Rotax Max Challenge Poland (zwany dalej RMCP) pod adresem : 
                            http://rotaxmaxchallenge.pl/        oraz :          https://simrace.pl/

 1.9 W zawodach pucharowych wielorundowych, zawodnika uważa się za sklasyfikowanego w sezonie, jeżeli został 
 sklasyfikowany przynajmniej w jednej rundzie. 

 1.10 W końcowej klasyfikacji sezonu E_ROTAX MAX CHALLENGE Poland uczestnicy otrzymają:

• w klasyfikacji indywidualnej :

               1 miejsce – 3 000 pln
               2 miejsce – puchar
               3 miejsce – puchar

• dodatkowo :

               3 x 1 000 pln - do rozlosowania wśród wszystkich zawodników, biorących udział w przynajmniej jednej 
                                        z sześciu rund.

§ 2
Zasady rozgrywek E_ROTAX MAX Challenge POLAND

 2.1 Sezon będzie składał się z 6 rund.

 2.2 Runda będzie dostępna dla 108 zawodników (TOP108).
 Do rundy będą zakwalifikowani zawodnicy, którzy podczas PRE-KWALIFIKACJI przejadą 10 czystych okrążeń i 
 uzyskają czasy do 108 miejsca (TOP108).
 Pre-kwalifikacje będą dostępne nie później niż 10 dni przed zawodami  i zakończą się na 3 dni przed wyznaczoną 
 datą zawodów, a odbywać się będą na serwerze Pre-kwalifikacyjnym..
 Zawodnicy którzy zakwalifikują się do startu w rundzie (TOP108), zostaną wpisani na listę startową, która zostanie 
 opublikowana na stronie https://esport.simrace.pl/. 
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 Zawodnik musi potwierdzić swoją obecność w systemie przez stronę https://esport.simrace.pl do 48 godzin przed 
 rozpoczęciem rundy.
 Jeżeli zawodnik nie potwierdzi swojego udziału w danej rundzie pomimo uzyskania kwalifikacji, w jego miejsce 
 zostanie wpisany kolejny z czasem pre-kwalifikacji.

 2.3 Zgłoszenia do ligi i potwierdzenia obecności do poszczególnych rund odbywać się będzię tylko i wyłącznie przez 
 stronę  https://esport.simrace.pl/. Zgłoszenia będą zamykane najpóźniej na 48 godzin przed wyznaczoną datą rundy.
 Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych 
 osobowych związanych z organizacją rundy - sezonu oraz publikowaniem przez organizatora i jego partnerów, zdjęć i 
 wyników na stronach internetowych, forach społecznościowych. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych  
 osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania 
 przetwarzania swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w rundzie - sezonie.
 Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją i znajomością niniejszego regulaminu.

 2.4 Numery startowe :
 Przy rejestracji zawodnik wybiera numer startowy. Kolejni rejestrujący się zawodnicy, nie mają możliwości  
 zdublowania zajętego już wcześniej numeru. Numery wybrane są obowiązujące przez cały sezon.

 2.5 Start do wyścigu :
 Zawodnicy ustawieni na polach startowych, wykonują jedno  okrążenie formujące dla uporządkowania stawki 
 przed podaniem sygnału startu. 
 Na zakończenie okrążenia formującego zawodnicy podjeżdżają z ograniczoną prędkością do linii startu, ustawieni w 
 dwóch rzędach kartów. Żaden kart nie może przyspieszać przed żółtą linią. Jeżeli ustawienie kartów (najazd na linię 
 startu) jest nieprawidłowe, odbędzie się kolejne okrążenie formujące.
 Sygnał startu zostanie podany, kiedy uzna się, że stawka zawodników jest uporządkowana. 
 Starty do wyścigów będą startami lotnymi. Za start uważa się moment, w którym zawodnikom startującym razem 
 wydaje się polecenie startu. Po wyłączeniu światła czerwonego następuje start.

 2.6 Długości wyścigów : 

Wyścig Dystans

1, 2, 3, 4 15 minut + 1 okrążenie

Kwalifikacyjny - Heat 8 minut + 1 okrążenie

Przedfinał - PF1, PF2 12 minut + 1 okrążenie

Finał 18 minut + 1 okrążenie

 

 Pojemność toru dla każdego wyścigu przeznaczona jest maksymalnie dla 36 zawodników.

 2.7 Przebieg i zasady rundy : 
 Rundy będą organizowane dla maksymalnie 108 zawodników (TOP108) wg harmonogramu czasowego.
 Harmonogram będzie publikowany na 24 godziny przed każdą datą rundy.

 2.7.1 Obowiązkowe zebranie zawodników - BREFING, odbędzie się na DISCORD w dzień zawodów, przed 
 pierwszym wyścigiem. Godzina zostanie podana w harmonogramie czasowym. 
 Obecność zawodników jest OBOWIĄZKOWA.

 2.7.2 Trening oficjalny (czasówka) :
 Zawodnicy w zależności od ilości zgłoszonych do rundy, zostaną podzieleni maksymalnie na 3 grupy po 36 awodników.
 Każda grupa będzie uczestniczyła w 8 minutowym treningu oficjalnym.
 Wynikiem treningu będzie najlepszy uzyskany czas. W razie wyniku ex-aequo będzie decydował drugi najlepszy czas, a 
 w razie drugiego ex-aequo kolejny czas itd.
 Zawodnik, który nie wystartował w treningu oficjalnym, ale zaliczył 10 czystych okrążeń w pre-kwalifikacjach,  może 
 być dopuszczony do wyścigu z ostatniego pola. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zespół Sędziów Sportowych.

 2.7.2.1 W przypadku ilości zawodników powyżej 36, ostateczna klasyfikacja treningów oficjalnych będzie ustalona w  
 następujący sposób: 
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 - jeśli są dwie grupy, klasyfikacja będzie ustalona według kolejności najlepszych czasów uzyskanych przez każdego 
 zawodnika: pierwsze miejsce będzie przyznane najlepszemu czasowi z pierwszej grupy ( najlepszy czas absolutny), 
 drugie miejsce najlepszemu czasowi z drugiej grupy, trzecie miejsce drugiemu czasowi z pierwszej grupy, czwarte 
 miejsce drugiemu czasowi z drugiej grupy, piąte miejsce trzeciemu czasowi z pierwszej grupy itd. 

 2.7.2.2 W przypadku ilości zawodników powyżej podwójnej pojemności toru, ostateczna klasyfikacja treningów  
 oficjalnych będzie ustalona w następujący sposób: 
 - jeśli są trzy grupy klasyfikacja będzie ustalona według kolejności najlepszych czasów uzyskanych przez każdego 
 zawodnika: pierwsze miejsce przyznane będzie najlepszemu czasowi (najlepszy czas absolutny), drugie miejsce  
 najlepszemu czasowi z drugiej grupy, trzecie miejsce najlepszemu czasowi z trzeciej grupy, czwarte miejsce drugiemu  
 czasowi z pierwszej grupy, piąte miejsce drugiemu czasowi z drugiej grupy itd. 

 2.8 System rozgrywania wyścigów :
 2.8.1 Wariant 1 – ilość zawodników 36 – system czterech wyścigów (1, 2, 3, 4)
 Trening oficjalny – zgodnie z pkt. 2.7.2
 Ustawienie na polach do Wyścigu I zgodnie z wynikami treningu oficjalnego. 
 Ustawienie na polach do Wyścigu II zgodnie z wynikami Wyścigu I. 
 Ustawienie na polach do Wyścigu III zgodnie z wynikami Wyścigu II. 
 Ustawienie na polach do Wyścigu IV zgodnie z wynikami Wyścigu III.
 Za uzyskane miejsca w każdym wyścigu przyznawane będą punkty w następujący sposób: 

Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20,21,22,23,24

 itd.

Punkty 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Warunkiem sklasyfikowania zawodnika w danych zawodach jest przejechanie przez niego co najmniej 2 okrążeń w 
 którymkolwiek wyścigu lub ukończenie przynajmniej jednego pełnego okrążenia w treningu oficjalnym (czasówce).
 Zwycięzcą rundy zostaje zawodnik który uzyska największą sumę zdobytych punktów.
 W przypadku równej ilości zdobytych punktów o zajętym miejscu decyduje wynik treningu oficjalnego. 

 2.8.2 Wariant 2 – ilość zawodników powyżej 36 :
 Po zakończeniu treningu oficjalnego - zgodnie z pkt. 2.7.2, zawodnicy z uzyskanymi czasami będą podzieleni na grupy:
 A , B , C , D , E , F wg schematu :
 1 miejsce gr. A, 2 miejsce gr. B, 3 miejsce gr. C, 4 miejsce gr. D, 5 miejsce gr. E, 6 miejsce gr. F, 7 miejsce gr. A, 
 8 miejsce gr. B itd.
 W razie wyniku ex-aequo będzie decydował drugi najlepszy czas, a w razie drugiego ex-aequo kolejny czas itd. 
 Po podziale zostaną rozegrane wyścigi kwalifikacyjne tzw. heaty wg podziału :
 1 wyścig – AB, 2 wyścig – CD, 3 wyścig – EF, 4 wyścig – AC, 5 wyścig – DF, 6 wyścig – BE, 7 wyścig – AD, 
 8 wyścig – BF, 9 wyścig – CE, 10 wyścig – AF, 11 wyścig – DE, 12 wyścig – BC, 13 wyścig – AE, 14 wyścig – CF, 
 15 wyścig – BD
 W przypadku mniejszej ilości zgłoszonych zawodników, ilość grup jak i wyścigów eliminacyjnych będzie odpowiednia  
 do liczby zawodników.

 2.8.2.1 Wyścigi kwalifikacyjne – heaty : 
 Po każdym wyścigu zawodnikom za uzyskane miejsce będą przyznawane punkty karne w następujący sposób : 

 1 miejsce 0 pkt.

 2 miejsce 2 pkt. 

 3 miejsce 3 pkt. 

 4 miejsce 4 pkt. 

 5 miejsce 5 pkt. 

 6 miejsce 6 pkt. itd. dodając do następnych miejsc po 1 punkcie. 
 Jeśli kierowca nie weźmie udziału w jednym z wyścigów, będzie mu przyznana liczba punktów równa liczbie 
 uczestników w grupach A i B +1 pkt. 
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 Jeśli kierowca został wykluczony z wyścigu będzie mu przyznana liczba punktów równa liczbie uczestników  
 w grupach A i B + 2 pkt.
 Jeśli kierowca nie przejedzie wyznaczonej liczby okrążeń lub nie ukończy wyścigu kwalifikacyjnego będzie   
 sklasyfikowany na podstawie liczby okrążeń, które faktycznie przejechał.
 Po zakończeniu wyścigów kwalifikacyjnych dodaje się punkty uzyskane przez poszczególnych zawodników i  
 sporządza się listę wyników. Zawodnik, który uzyskał najmniejszą ilość punktów karnych zostaje zwycięzcą  
 kwalifikacji. 
 W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez zawodników o kolejności miejsc decyduje kolejność po treningu 
 oficjalnym (czasówce).

 2.8.2.2 Wyścigi fazy finałowej : 
 Do dwóch przedfinałów (PF1 i PF2) awansuje pierwszych 72 zawodników wg wyników kwalifikacji.
 Przydzielenie do nich odbędzie się wg schematu :

Przedfinał 1 - PF1 Przedfinał 2 - PF2

Pole
startowe

Miejsce po
heat

Pole
startowe

Miejsce po
heat

Pole
startowe

Miejsce po
heat

Pole
startowe

Miejsce po
heat

1 I 2 III 1 II 2 IV

3 V 4 VII 3 VI 4 VIII

5 IX 6 XI 5 X 6 XII

7 XIII 8 XV, itd 7 XIV 8 XVI, itd

 Z każdego Przedfinału do wyścigu Finałowego awansuje pierwszych 18 zawodników z każdego Przedfinału.
 Ustawienie na polach startowych do wyścigu Finałowego nastąpi na podstawie wyników wyścigów Przedfinałowych. 
 W przypadku ex-equeo lepsze miejsce na polach startowych zajmuje zawodnik, który uzyskał lepszy wynik w 
 treningu oficjalnym (czasówce).
 W wyścigach przedfinałowych zawodnicy, otrzymują następującą ilość punktów :

Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20,21,22,23,24

 itd.

Punkty 25 23 21 19 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0

 W wyścigu finałowym zawodnicy otrzymują następującą ilość punktów za zajęte miejsce :

Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26,27
itd.

Punkty 50 40 32 26 22 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

 2.8.2.3 Klasyfikacja indywidualna w zawodach :
 Warunkiem sklasyfikowania zawodnika w danych zawodach jest przejechanie przez niego co najmniej 2 okrążeń 
 w którymkolwiek wyścigu lub ukończenie przynajmniej jednego pełnego okrążenia w treningu oficjalnym (czasówce).
 Zwycięzcą rundy zostaje zawodnik który wygra finał.

 2.9 Wyniki oficjalne rundy, zostaną ogłoszone po upływie regulaminowego czasu na składanie protestów lecz 
 nie później niż po 48 godzinach od zakończenia ostatniego wyścigu.

 2.10 Klasyfikacja końcowa Pucharu :
 Do klasyfikacji indywidualnej będą uwzględniane punkty ze wszystkich rozegranych w sezonie 6 rund. 
 W końcowej klasyfikacji indywidualnej sezonu odliczana będzie 1 runda, w której zawodnik uzyskał najgorszy 
 wynik lub nie wystartował. Zawodnikowi nie może być odliczona runda, z której został wykluczony.
 Wyniki końcowe zostaną ogłoszone po upływie 72 godzin od rozegrania ostaniego wyścigu danego sezonu.
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§ 3
Rodzaje kar

 3.1 Obowiązkiem ZSS jest podjęcie decyzji o ukaraniu zawodnika (-ów), którzy spowodowali incydent.
 ZSS może zastosować kary: 

• ostrzeżenia
• incydent popełniony podczas treningu oficjalnego (czasówki) – anulowanie 1 najlepszego czasu zawodnika
• karę czasową 3 lub 10 sekund
• karę wykluczenia z wyścigu
• karę wykluczenia z rundy
• karę wykluczenia z sezonu

 W zależności od wagi incydentu kara ta może być nakładana z narastającą surowością lub z pominięciem tej gradacji.  
 Przy umyślnym spowodowaniu incydentu - wykluczenie zawodnika z zawodów. 

 3.2 Kary jakie może nałożyć ZSS nie podlegające gradacji:

• kara czasowa 3 sekundy za wyjazd częścią karta poza korytarz najazdowy podczas procedury startowej
• kara czasowa 10 sekund za wyjazd z korytarza całym kartem podczas procedury startowej 
• kara czasowa 10 sekund za falstart
• kara czasowa 10 sekund za incydent w postaci uderzenia i zyskania pozycji 
• kara czasowa 10 sekund za wielokrotną zmianę kierunku jazdy w celu blokowania innego zawodnika
• kara ostrzeżenia, 10 sekund lub wykluczenia za utrudnianie procedury startowej
• kara czasowa 10 sekund za wyprzedzanie w strefie obowiązywania żółtej flagi
• kara wykluczenia z wyścigu za utrudnianie dublowania
• kara wykluczenia z wyścigu za skrócenie trasy powodujące polepszenie pozycji zawodnika lub zmniejszenie 

dystansu do zawodników poprzedzających. 

§ 4
Informacje dodatkowe

 4.1 Zachowanie na torze :
 Podczas wyścigu, kart znajdujący się na torze może korzystać z całej szerokości jezdni tego toru. Jeśli zawodnik 
 jest doganiany przez innego zawodnika, którego prędkość jest czasowo bądź stale większa niż wyprzedzanego, 
 zawodnikowi zabrania się jazdy zygzakiem lub wielokrotną zmianę toru jazdy, aby uniemożliwić uzasadniony manewr 
 wyprzedzania podjęty przez zawodnika wyprzedzającego. 
 Zmiana toru jazdy przez zawodnika wyprzedzającego może nastąpić dopiero w przypadku wyprzedzenia 
 całym kartem. 

 Jeśli zawodnik wyprzedzany jest zawodnikiem dublowanym musi zwolnić i umożliwić wyprzedzenie go.
 Zakręty jak również strefy wchodzenia i wychodzenia mogą być pokonywane przez zawodników według ich uznania w 
 granicach krawędzi toru (linie białe lub żółte). Wyprzedzanie może mieć miejsce po prawej lub lewej stronie,  
 w zależności od możliwości istniejących w danym momencie. 

 4.2 Protesty - incydenty :
 Protesty - incydenty muszą być składane w formie pisemnej przy pomocy komunikatora na kanale zgłaszania 
 incydentów - DISCORD.
 Przedmiotem protestów mogą być określone decyzje oraz nieprawidłowości zaistniałe w czasie zawodów.  
 Dopuszcza się składanie protestów w przedmiocie - w określonym terminie: 

 ważność zgłoszenia, zakwalifikowania zawodnika - niezwłocznie po ogłoszeniu listy startowej, ale nie później 
niż na 36 godzin przed czasem rozpoczęcia treningu oficjalnego

 klasyfikacji w treningu oficjalnym, kolejności startu i pól startowych - w ciągu 5 minut po ogłoszeniu wyników
treningu oficjalnego i ustaleniu pól startowych

 wyników nieoficjalnych i klasyfikacji zawodników/graczy w zawodach - w ciągu 24 godzin po ogłoszeniu 
wyników nieoficjalnych 

 niezgodności z regulaminem stwierdzone podczas wyścigu – w ciągu 24 godzin po ogłoszeniu wyników 
nieoficjalnych

 4.2.1 Prawo do protestu przysługuje wyłącznie zawodnikowi, nie mniej jednak osoba urzędowa (sędzia) ma obowiązek 
 zareagować z urzędu nawet w przypadku, jeśli protesty nie zostały wniesione. 

 4.2.2 Zespół Sędziów Sportowych rozpatruje dany protest i wydaje decyzję.
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 4.2.3 Nie dopuszcza się składania pojedynczego protestu na dwóch lub więcej zawodników. Zawodnik pragnący złożyć 
 protest w stosunku do więcej niż jednego zawodnika, powinien złożyć tyle protestów, ilu zawodników uwikłanych jest 
 w tę sprawę.

 4.2.4 Nie dopuszcza się składania protestów na decyzje wydane przez Zespół Sędziów Sportowych (ZSS).

§ 5
Postanowienia końcowe

 5.1 Organizatorzy ligi są zobowiązani do zdecydowanego działania zwalczającego treści rasistowskich, faszystowskich, 
 antysemickich, nacjonalistycznych, satanistycznych, rażąco nieetycznych, pochwalających terroryzm, nawołujących do 
 ważni i nienawiści, a także za eksponowanie napisów i znaków o tej treści. 
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych informujemy, że :

 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszenia jest organizator :
 KSP Sp.j. z siedzibą 03-236 Warszawa, przy ul. Annopol 24.

 2. Podanie danych jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia udziału w rundzie/sezonie, a ich niepodanie to uniemożliwi.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu :
 a) uczestnictwa w rundzie/sezonie, w tym klasyfikowania w wynikach rund, a następnie w klasyfikacji końcowej  
 sezonu;
 b) podlegania ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do  
 wykonania umowy i podjęcia działań na wniosek osoby, której dane dotyczą, związanych z przyjęciem zgłoszenia  
 udziału w rundzie/sezonie.

 5. Odbiorcą danych osobowych będą np. :
 a) Międzynarodowe Federacje Sportowe, Narodowe Federacje Sportowe, gdy zasadne;
 b) Oficjalni Promotorzy współpracujący z KSP, w celach promocyjnych , gdy zasadne;
 c) podmioty współpracujące na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym 
 do realizacji powyższych celów;
 d) firmy kurierskie i pocztowe, zapewniające wymianę korespondencji;
 e) Simrace.pl w celu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych do celów organizacyjnych ligi;
 f) KartRacing w celu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych do celów organizacyjnych ligi. 

 6. Dane osobowe będą przechowywane odpowiednio : 
 Dokumenty zgłoszeniowe - 1 rok od daty przyjęcia zgłoszenia;
 Wyniki i klasyfikacje sezonów - bezterminowo

 7. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą to :
 - żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopi tych danych, jak również otrzymania  
 pełnej informacji o ich przetwarzaniu;
 - żądanie usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania, a także 
 wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 - żądanie przenoszenia danych, w tym otrzymania podanych danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie  
 używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi;
 - wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych osobowych przez ADO.

 Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem można kierować do organizatora rundy/sezonu na adres
 e-mail : biuro@kspracing.pl.
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