REGULAMIN IMPREZY MOTORYZACYJNEJ

„VII PIKNIK Z MOTORYZACJĄ WIRY 2017”
Wersja 5, 26.08.2017

INFORMACJE PODSTAWOWE
I.

Organizatorem imprezy jest Sołtys wsi Wiry, Rada Sołecka Wsi Wiry, grupa pasjonatów motoryzacji oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Komornikach,

II.

Miejsce i termin imprezy : Wiry, teren przy ul. Zespołowej, 27 sierpień 2017.

III.

Władze imprezy :
Dominik Występski

605 835 463

Wojciech Obst

603 200 426

Adres e-mail : piknik@piknikwiry.pl
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Uczestnik akceptując niniejszy regulamin, akceptuje jednocześnie Regulamin Ogólny Imprezy.
Uczestnikami imprezy mogą być kierowcy i pasażerowie pojazdów z napędem mechanicznym, o wysokim stopniu oryginalności.
Do imprezy dopuszczamy pojazdy zabytkowe, sportowe, militarne, tuningowane, wszelkie pojazdy nietypowe.
Uczestnictwo w imprezie nie podlega opłacie,
Przystąpienie do imprezy jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych
związanych z organizacją w/w imprezy oraz publikowaniem zdjęć i wyników na stronach internetowych organizatora.
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 imprezie.
Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację wizerunku (zdjęcia, filmy, reportaże, wywiady) w ramach organizowanej imprezy.
Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń organizatora lub osób wyznaczonych przez organizatora. Nie
zastosowanie się do poleceń może spowodować wykluczeniem i koniecznością opuszczenia miejsca imprezy.
Zgłoszenia pojazdów mogą być dokonywane przez stronę organizatora : http://www.piknikwiry.pl,
Zgłaszający zostanie powiadomiony o wstępnym zakwalifikowaniu do imprezy w terminie maksymalnie pięciu (5) dni od daty
zgłoszenia.
Organizator zastrzega sobie prawo decyzji o dopuszczeniu do pikniku danego pojazdu.
Na teren pikniku zostaną wpuszczone jedynie pojazdy zgłoszone i zatwierdzone przez organizatora,
Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych,
porządkowych i bezpieczeństwa. Obowiązuje zakaz używania otwartego ognia.
Na terenie pikniku obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h oraz zakaz „palenia gumy” pod rygorem usunięcia uczestnika z
terenu imprezy bez zwrotu kosztu biletu wstępu i odholowania pojazdu na koszt właściciela. Widzowie i kierowcy parkują
samochody na parkingach wyznaczonych do tego celu.
Uczestnicy mogą pojawić się na miejscu imprezy od godziny 10:00,
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych
przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz
komunikatów.
Decydując się wziąć udział w imprezie każdy z uczestników akceptuje regulamin, potwierdzając ten fakt własnoręcznym
podpisem na oświadczeniu składanym podczas rejestracji w Biurze Imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i uzupełniania niniejszego regulaminu.
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Uczestnicy MOTO-PARADY 2017 akceptują warunki regulaminu Pikniku z Motoryzacją Wiry 2017 oraz regulaminu
uzupełniającego MOTO-PARADY 2017.
Do udziału w imprezie dopuszczone są tylko pojazdy zarejestrowane, sprawne technicznie, posiadające aktualne i ważne
badanie techniczne oraz aktualną polisę OC. Zalecana jest polica NNW. Kierowca musi posiadać ważny dokument (prawo
jazdy), uprawniający go do prowadzenia zgłoszonego do imprezy pojazdu.
Uczestnicy imprezy muszą posiadać ze sobą przewidziane kodeksem drogowym wyposażenie pojazdu.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji stanu technicznego pojazdu.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznej jazdy. Uczestnicy imprezy biorą
w niej udział na własną odpowiedzialność.
Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe tak w stosunku do załóg i ich pojazdów, jak i
spowodowane przez załogi bezpośrednio lub pośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia w czasie trwania przejazdu.
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Obowiązkowe pojawienie się na Konkursie Elegancji oraz MOTO-PARADZIE, zgodnie z ustalonym przez organizatora
harmonogramem.
Reagowanie i stosowanie się do poleceń prowadzących imprezę, szczególnie w miejscach blokad ważnych odcinków
komunikacyjnych (skrzyżowania z sygnalizacją świetlną itd.), reagowanie na sygnały dźwiękowe, sygnalizujące konieczność
dalszego przemieszczania się trasą imprezy.
Impreza odbywa się częściowo w normalnym ruchu ulicznym. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do zasad oraz przepisów
prawa kodeksu o ruchu drogowym.
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Zgłoszenia do MOTO-PARADY 2017 odbywają się poprzez udostępniony przez organizatora formularz na stronie internetowej.
W określonych przypadkach formularz może być wypisany w wersji papierowej.
Uczestników MOTO-PARADY 2017 obowiązuje wpisowe w wysokości 50 zł. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują
podwójne (dla dwóch osób) vouchery na obiad, kawę i wyroby cukiernicze, upominki od organizatora oraz biorą udział w
konkursie elegancji, w którym można wygrać puchary i inne nagrody ufundowane przez sponsorów Pikniku i MOTO-PARADY.
Szczegółowe informacje dotyczące opłaty zostaną przesłane do uczestników po rejestracji.
Występuje limit zgłoszeń w ilości pięćdziesięciu (50) pojazdów.
O zakwalifikowaniu pojazdu do imprezy decyduje Organizator.
Zgłaszający zostanie powiadomiony o wstępnym zakwalifikowaniu do imprezy w terminie maksymalnie pięciu (5) dni od daty
zgłoszenia.
Finalna lista kwalifikacyjna zostanie ogłoszona w dniu 30 czerwca 2017.
W uzasadnionych przypadkach organizator określa że powiadomienie wstępne jest jednocześnie powiadomieniem finalnym – w
tym przypadku uczestnik jest zobowiązany uiścić opłatę wpisową w terminie pięciu (5) dni roboczych od daty otrzymania
powiadomienia.
Wraz ze zgłoszeniem, należy przesłać na adres e-mail Organizatora (piknik@piknikwiry.pl) , zdjęcia pojazdu, pozwalające na
merytoryczną ocenę zgłoszenia.
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