
REGULAMIN ZLOTU MOTOCYKLOWEGO
Zbytków 25 sierpnia 2018 r.

Za teren Zlotu motocyklowego w Zbytkowie, zwanego w dalszej części
regulaminu „zlotem”, uznawane są tereny OSP w Zbytkowie przy ul.
Wyzwolenia 52.

1. Warunkiem uczestniczenia w zlocie motocyklowym w Zbytkowie, jest zapoznanie się 
i zaakceptowanie poniższego regulaminu oraz polityki RODO.

2. Uczestnictwo w zlocie jest dobrowolne i bezpłatne. 
3. Rejestracja uczestników zlotu nastąpi w dniu imprezy od godz. 12:30 przed wjazdem 

na obiekt OSP Zbytków, decyduje kolejność zgłoszeń. 
4. Uczestnicy zlotu posiadający motocykl otrzymują bilet identyfikacyjny na motocykl, 

którego numer odpowiada numerowi na liście uczestników. 
5. Bilet identyfikacyjny na motocykl upoważnia do przebywania na terenie zlotu, udział 

we wszystkich imprezach i konkursach organizowanych na zlocie. 
6. Bilet identyfikacyjny na motocykl jest wydawany tylko jeden raz. W związku z tym w

przypadku jego zagubienia, bądź zniszczenia nie będzie wydawany duplikat. 
7. Każdy uczestnik zlotu posiadający motocykl w czasie pobytu na zlocie ma obowiązek 

umieszczenia motocykla w wyznaczonym przez organizatora miejscu. 
8. Prawo uczestniczenia w zlocie mają uczestnicy posiadający motocykl z ważnymi 

badaniami technicznymi i ważną polisą OC oraz prawo jazdy. 
9. Uczestnicy zlotu będący osobami nieletnimi mogą przebywać na terenie zlotu 

wyłącznie pod opieką rodziców lub ich prawnych opiekunów. 
10. Po godz. 22.00 obowiązuje całkowity zakaz jazdy motocyklami na terenie zlotu. 
11. Uczestnik zlotu ma obowiązek stosowania się do przepisów Ustawy prawo o 

ruchu drogowym, wszystkich poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne 
za porządek z ramienia organizatora oraz Policję. 

12. Organizatorzy mają prawo zabronić uczestniczenia w zlocie każdemu, kogo 
zachowanie mogłoby zagrozić bezpieczeństwu uczestników zlotu i widzów.

13. Zakończenie zlotu o godz. 18:00
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Warunki uczestnictwa w zlocie:

 Każdy z uczestników zapozna się z regulaminem zlotu.
 Zabrania się wnoszenia na teren zlotu środków odurzających, materiałów i 

przedmiotów niebezpiecznych.
 Za zachowanie uczestników na i poza terenem zlotu organizatorzy nie ponoszą 

odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy uczestnik zlotu ponosi odpowiedzialność 
cywilną i karną za własne zachowanie. 

 Organizatorzy nie ponoszą 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.

 Wszyscy uczestnicy zlotu zobowiązani są do zachowania porządku i czystości na 
terenie zlotu. 

 Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy zlotu byli 
zadowoleni, jednakże każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do przestrzegania 
regulaminu imprezy. W razie naruszenia zasad regulaminu, organizator ma 
prawo usunąć uczestnika z terenu zlotu.

 Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia uzupełnień i zmian programu zlotu, 
a nawet odwołania Zlotu w przypadku zaistnienia przeszkód niezależnych od 
organizatora.

Organizator – Stowarzyszenie Miłośników Zbytkowa.

Uczestnik Zlotu zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego 
regulaminu oraz wszelkich norm prawnych obowiązujących w 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie przebiegu Zlotu oraz zgadza się na filmowanie i 
fotografowanie oraz wykorzystanie powstałych w ten sposób materiałów dla celów 
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

Zbytków 10 lipca 2018 r.
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