Regulamin VII Wystawy Zabytkowych Pojazdów RetroMOTO
Oborniki Śląskie - 19.05.2018r.
1. VII Wystawa Zabytkowych Pojazdów RetroMOTO jest imprezą niekomercyjną organizowaną przez Klub
Miłośników Starej Techniki RetroTRAKTOR z siedzibą w Wielkiej Lipie 70, 55-120 Oborniki Śląskie, przy
współudziale Urzędu Miasta i Gminy Oborniki Śląskie oraz Partnerów.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, którzy będą uczestniczyć w spotkaniu. Udział w
dowolnej części spotkania oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
3. Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji,
wydaleniem z terenu zlotu bez prawa zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i
życiu, uczestników i osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania Policji lub innych służb
porządkowych.
4. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie
imprezy.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów nie przewidzianych.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej
konsultacji.
7. Uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na spotkaniu pojazdów zabytkowych.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania
zlotu.
8. Wszyscy uczestnicy zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez
Organizatora zlotu, Policję i inne służby porządkowe.
9. Uczestnicy wystawy mają prawo do wszelkiej pomocy ze strony Organizatorów związanej z jej przebiegiem.
Głównym koordynatorem spotkania jest Paweł Rychter, tel. 607 955 163.
10. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości i porządku na terenie wystawy.
11. Kategorycznie zabrania się pozostawiania uruchomionych pojazdów bez kontroli ze strony właściciela.
Właściciele prezentowanych pojazdów zobowiązani są do zadbania o bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu
pojazdu.
12. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt 3. niniejszego Regulaminu, naruszać nietykalności fizycznej
innych uczestników zlotu, jak i osób postronnych, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, jak również
środowiska naturalnego w miejscu trwania wystawy.
13. Na terenie spotkania obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h. Nakazuję się zachowanie szczególnej
ostrożności oraz bezwzględny zakaz niebezpiecznych manewrów, "palenia gumy", itp.
14. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu skutkować
będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia, lub w przypadku odmowy wręczenia
kluczyków, wezwaniem Policji. Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba nietrzeźwa uruchamiając samochód spowodowałaby
realne zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych uczestników spotkania, jak również zwiedzających.
15. Na terenie wystawy obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego.
16. Podczas przejazdu korowodu ulicami miasta Uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności,
poruszania się w zwartej kolumnie pojazdów zgodnie z wytyczoną trasą, a także do przestrzegania przepisów kodeksu
ruchu drogowego i dostosowywania się do poleceń Organizatorów oraz osób zabezpieczających przejazd (np. Policja,
Straż).
17. Każdy Uczestnik, który zechce brać udział w korowodzie ulicami Obornik Śląskich jest zobowiązany do
wykupienia polisy OC pojazdu, a także zadbania o właściwy stan techniczny pojazdu. Przystępując do udziału w
korowodzie Uczestnik oświadcza, że spełnił ww. wymagania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
niedopełnienie wymagań przez Uczestnika.
18. Każdy uczestnik podpisując Regulamin oświadcza, że został przeszkolony z przepisów BHP, zna zasady obsługi
prezentowanego przez siebie pojazdu, a ponadto nie będzie dochodził żadnych roszczeń wobec Organizatora.
19. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez Organizatora zlotu.
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