Uwaga!!!
Prosimy o nie wnoszenie na teren zlotu opakowań szklanych!!!!
będą konfiskowane....
Regulamin Imprezy:
Z uwagi na Wasze bezpieczeństwo oraz prośby które do nas docierają, w tym roku wprowadzamy zakaz
poruszania się samochodami po godz. 22:00. Auta które będą jeździły po tej godzinie, będą kierowane
do wyjazdu z terenu imprezy albo na miejsce biwakowania. W przypadku nie dostosowania się do
poleceń służb porządkowych lub ochrony, zastosowana zostanie kara regulaminowa lub usunięcie
z terenu imprezy.
Wszystkie osoby uczestniczące w Imprezie VWMANIA 2015 i przebywające na terenie Imprezy,
zobowiązane są do przestrzegania porządku prawnego, a w szczególności zobowiązane są do
zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych
postanowień regulaminu.
Wejście/wjazd na teren imprezy, jest równoznaczny z akceptowaniem regulaminu imprezy.
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Celem zlotu jest wymiana doświadczeń oraz propagowanie aut z grupy VW i działanie wg. zadań
statutowych Klubu.
Osoby obecne na terenie Imprezy zobowiązane są bezwzględnie stosować się do poleceń
Organizatora lub Służb Porządkowych.
W przypadku stawiania oporu Służbom Porządkowym – w/w osoby zostaną bezzwłocznie
przekazane Policji.
Na teren zlotu mogą wjechać tylko auta z grupy VAG, z wyłączeniem aut wystawców, gości,
organizatorów oraz pojazdów technicznych.
Na teren zlotu bezpłatnie mogą wejść dzieci do lat 10-ciu oraz osoby poruszające się na wózku
inwalidzkim.
Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
o legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
o przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te
wnoszą lub posiadają przedmioty których wnoszenie jest zabronione;
o wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu
(terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia
imprezy;
o ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów
zabronionych;
o stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik
obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr
powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby
informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń
Uczestnicy imprezy są zobowiązani do:
utrzymywania porządku wokół własnych pojazdów oraz namiotów;
posiadania założonej opaski (biletu) podczas trwania imprezy;
posiadania karty wjazdowej dla pojazdu;
przestrzegania obowiązujących zasad i przepisów ruchu drogowego w RP,
w szczególności posiadać ważną polisę OC na pojazd który uczestniczy w imprezie.
Zakaz wstępu na teren Imprezy dotyczy :
o osób wpisanych do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe.
o osób wnoszących alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, broń, środki
pirotechniczne i wybuchowe, opakowania szklane, materiały pożarowo niebezpieczne,
ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty.
o osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych
lub innych środków o podobnym działaniu.
o osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym
dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia, że próbuje
wnieść zabronione środki lub przedmioty.
Organizator zakazuje:
o Niszczenia sprzętu, urządzeń, budynków i roślinności na obiekcie;
o Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
o Niszczenia trawy;
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„Palenia opon”, „kręcenia bączków”, jazdy z użyciem ręcznego hamulca;
Jazdy pod wpływem alkoholu;
Niebezpiecznej jazdy samochodem;
Jazdy na dachu lub masce pojazdu;
Wnoszenia na teren imprezy opakowań szklanych.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia kierowcy oraz pojazdu z terenu imprezy na koszt
kierującego pojazdem.
• odholowanie pojazdu – 300zł
• parking płatny – 200 zł/doba
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Pojazd może zostać usunięty z tereny imprezy w wyniku naruszenia regulaminu m.in.
jazda pod wpływem środków odurzających, ”palenie gumy”, przewożenie
niedozwolonej
ilości
osób,
stwarzanie
zagrożenia
w
ruchu
drogowym,
niepodporządkowanie się poleceniom służb porządkowych.
Na terenie imprezy obowiązuje „ Strefa Ruchu”. (Dz.U. nr 152, poz. 1018)
Oficjalne gadżety VWMania będą sprzedawane wyłącznie na terenie imprezy.
Używanie logo, nazwy bez zgody organizatora jest zabronione.
Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia i używania środków pirotechnicznych
i jakichkolwiek innych środków niebezpiecznych oraz zakaz wnoszenia alkoholu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas trwania prób
sprawnościowych, zarówno w stosunku do startujących i ich sprzętu, jak i spowodowane przez nich
szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
Organizator ma prawo do kontroli trzeźwości kierowcy na terenie imprezy.
Organizator ma prawo usunąć z terenu imprezy kierowcę pojazdu w przypadku stwierdzenia
nietrzeźwości, oraz wezwać Policję.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i mienie osobiste uczestników imprezy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieletnich pozostawionych bez opieki dorosłych.
Z terenu Imprezy zostaną usunięte osoby, które :
• zachowują się agresywnie, wulgarnie, zakłócają Imprezę lub stwarzają zagrożenie
dla innych osób.
• pomimo zakazu weszły lub wniosły określone w pkt 8 b, zabronione środki
lub przedmioty.
• Nie posiadają założonej opaski (biletu) podczas trwania imprezy.
• naruszają zasady określone w niniejszym regulaminie.
W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie powinny:
• natychmiast powiadomić Służby Porządkowe.
• unikać paniki.
• stosować się do zaleceń Służb Porządkowych i komunikatów.
• kierować się do wyjścia z placu, rozchodzić się.
• nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny
z udzieleniem zgody Organizatorowi na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego
rodzaju zapisu osoby uczestnika w związku z imprezą.
Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na nieodpłatne użycie jego
wizerunku/głosu/wypowiedzi zarejestrowanych podczas nagrania imprezy w dowolnych audycjach
tworzonych/emitowanych przez nadawców imprezy jak również w przygotowanych przez te podmioty
materiałach promocyjnych lub reklamowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności
zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały
zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie
postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie
dla toczących się takich postępowań.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.
W takim przypadku Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty
lub
odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewał bilet na
imprezę, która została odwołana. Bilet nie podlega zamianie na inny ani zwrotowi, poza powyżej
wskazanymi przypadkami. W sprawach, które nie zostały ujęte niniejszym regulaminem obowiązuje:
• Kodeks Drogowy;
• Statut Stowarzyszenia;
• Ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.
Stwarzanie jakiegokolwiek zagrożenia dla innych uczestników imprezy, zachowanie
niezgodne z regulaminem (nie przestrzeganie regulaminu imprezy), będzie skutkowało
usunięciem z imprezy i nałożeniem kary regulaminowej do 5000 PLN.

Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy,
regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub
służby „informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł. Tej samej karze
podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla
publiczności ( wyciąg z Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych, z dn. 20 marca 2009r,
rozdz. 9, Art. 59, pkt. 1 i 2 )
Wszelka działalność handlowa, reklamowa i wystawiennicza na terenie zlotu wymaga
pisemnej zgody organizatora. Prowadzenie działalności handlowej, usługowej
i
reklamowej bez porozumienia z organizatorem wiąże się z nałożeniem kary umownej w
wysokości 1000 PLN.
Na terenie imprezy obowiązuje zakaz poruszania się samochodami po godz. 22:00.
Auta które będą jeździły po tej godzinie, będą kierowane do wyjazdu z terenu imprezy albo
na
miejsce biwakowania. W przypadku nie dostosowania się do poleceń służb porządkowych
lub ochrony,
zastosowana zostanie kara regulaminowa lub usunięcie z terenu imprezy.
Na terenie imprezy obowiązuje ograniczenie prędkości do 10km/h.
UWAGA! Uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących
spowodować uszkodzenie słuchu.
Organizator Imprezy

