Załącznik nr 1 do wniosku
Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników
imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
ŚREDZKIE ROZPOCZĘCIE SEZONU MOTOCYKLOWEGO 2016
REGULAMIN OGÓLNY
1.

Organizatorem „Średzkiego rozpoczęcia sezonu motocyklowego” jest;
Stowarzyszenie „Etyliniarze” Motocykliści Ziemi Średzkiej, reprezentowane
przez prezesa Dawida Machowiaka, dalej zwanego jako – Organizator.

2.

Za teren imprezy-zlotu uznawany jest parking przy ul. Brodowskiej 40 w
Środzie Wlkp, oraz wyznaczone miejsce przy Jeziorze Średzkim w Środzie
Wlkp.

3.

W zlocie może uczestniczyć osoba posiadająca motocykl lub będąca
pasażerem kierowcy oraz osoby trzecie będące gośćmi imprezy.

4.

Poza dojazdem z ul. Brodowskiej do miejsca zakończenia parady
motocyklowej (wyznaczone miejsce przy Średzkim Jeziorze) obowiązuje
całkowity zakaz jazdy motocyklami po terenie imprezy w miejscu nie
przeznaczonym do tego.

5.

Każdy uczestnik-kierowca parady musi mieć uprawnienia niezbędne do
kierowania swoim pojazdem.

6.

Uczestnik parady ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

7.

Uczestnik parady stosuje się do wszystkich poleceń wydawanych przez
osoby odpowiedzialne za porządek z ramienia organizatora oraz Policję.

8.

W trakcie parady jej uczestnicy korzystają tylko z jednego pasa ruchu
(prawego).

9.

Zabrania się jazdy po chodnikach dla pieszych lub pasach rozdzielających
jezdnie.

10. Uczestników obowiązują kaski ochronne.
11. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie motocykla z ważnymi badaniami
technicznymi.
12. W paradzie mogą uczestniczyć jedynie osoby nie będące pod wpływem
alkoholu.
13. Uczestnicy parady mają obowiązek jazdy w uformowanej kolumnie z
prędkością 30-40km/h, zakaz jej opuszczania, wyprzedzania, wjeżdżania na
chodniki itp.
14. Kolumnę parady prowadzi oznaczony motocykl pilotujący lub radiowóz policji,
którego nie wolno wyprzedzać.
15. Kolumnę parady zamyka oznaczony motocykl lub pojazd uprzywilejowany
(policja, straż miejska).
16. Organizator ma prawo zabronić uczestniczenia w paradzie każdemu, kogo
zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów.

17. Uczestnicy parady motocyklowej będą poinformowaniu o bezwzględnym
podporządkowaniu się decyzjom Organizatora i służb porządkowych oraz
znakom i sygnałom na drodze.
18. Wszelkie występki uczestników parady i nie stosowanie się do Regulaminu
spowodują wykluczenie z imprezy.
19. Za zachowanie uczestników na i poza terenem zlotu Organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
Oznacza
to,
że
każdy
uczestnik
odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie.

zlotu

ponosi

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w
stosunku do uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jak i za szkody i straty
spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.
21. Organizator dołoży wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy zlotu byli
zadowoleni,
jednakże
każdy
uczestnik
zlotu
zobowiązany
jest
do
przestrzegania regulaminu imprezy pod groźbą usunięcia z terenu zlotu.
22. Uczestnictwo w paradzie jest równoznaczne z zapoznaniem się z zapisami
regulaminu i przyjęciem ich do stosowania
23. Zabrania się również „palenia gumy” oraz jazdy na jednym kole w miejscu do
tego nie przeznaczonym.

Organizator:
Stowarzyszenie
„Etyliniarze”
Motocykliści Ziemi Średzkiej

