REGULAMIN
Oficjalnego Zlotu Forum BMW Klub Polska

1.

Organizatorem Zlotu BMW Klub Polska (zwanego w dalszej części Zlotem) są przedstawiciele BMW Klub Polska (http://www.bmw-klub.pl/)
(zwanego w dalszej części Organizatorem).

2.

Patronat nad zlotem sprawuje BMW Klub Polska.

3.

Zlot odbędzie się w dniu 02.07.2015 na obiekcie Sobiesław Zasada Centrum w Bednarach(dawne lotnisko Bednary).

4.

Uczestnicy przybywają na Zlot we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność oraz własny koszt. Do uczestnictwa w Zlocie nie
dopuszcza się jakiegokolwiek innego samochodu niż samochody marki BMW .

5.

Każdy pojazd uczestniczący w Zlocie MUSI posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz ważny przegląd techniczny stanowiący dowód
pełnej sprawności pojazdu. Wyjątki od tej reguły będą rozpatrywane indywidualnie przez Organizatora i powinny być zgłoszone z
odpowiednim wyprzedzeniem.

6.

Kierujący pojazdem uczestniczącym w Zlocie MUSI posiadać aktualne prawo jazdy. Auto lub kierowca nie spełniający wymogów formalnych
nie będzie dopuszczony do udziału w Zlocie.

7.

Na terenie Zlotu każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Łamanie Regulaminu mogące bezpośrednio
wpłynąć na bezpieczeństwo innych lub rażąco naruszające porządek, skutkować będzie konsekwencjami wliczając w to przymusowe
usunięcie uczestnika z terenu Zlotu.

8.

Uczestnicy oprócz Regulaminu mają obowiązek respektować inne ustalenia i polecenia Organizatora dotyczące bezpieczeństwa i porządku.

9.

Organizator może wskazać osoby pilnujące porządku, a ich polecenia posiadają taką samą wagę jak Organizatorów.

10.

Za szkody wyrządzone na Zlocie odpowiada wyrządzający szkodę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: kradzieże, włamania do
samochodów i inne przypadki losowe. Każdy z uczestników odpowiada za swoje mienie i ma obowiązek zabezpieczyć się we własnym
zakresie przed jego utratą w wyniku kradzieży, jak również zniszczenia.

11.

Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt 6. niniejszego Regulaminu, naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników zlotu, jak
i osób postronnych, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, jak również środowiska naturalnego i nawierzchni toru (drift,
kręcenie „bączków”, „palenie gumy”) w miejscu trwania zlotu. W przypadku powstania szkód w nawierzchni toru (w szczególności mat
poślizgowych) z winy uczestnika z wyżej wymienionych powodów zobowiązany jest on pokryć koszty naprawy nawierzchni toru.

12.

Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie Imprezy.

13.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu. Odpady żywności, opakowania należy wrzucać do
specjalnych pojemników.

14.

Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

15.

ZABRANIA SIĘ jakiegokolwiek ruchu pojazdu, kiedy kierujący JEST POD WPŁYWEM ALKOHOLU lub podobnie działającego środka (w
przypadkach wątpliwych uczestnik ma obowiązek poddać się badaniu trzeźwości).

16.

Organizator ma prawo wezwać do zaprzestania naruszeń Regulaminu, dokonać czynności zmierzających do usunięcia przyczyn naruszenia
Regulaminu – również na koszt zobowiązanego. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników i osób postronnych,
Organizator ma prawo wezwać patrol Policji.

17.

Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

18.

Uczestnicy w dniu zlotu zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia przeczytania i akceptacji niniejszego regulaminu (lub jego zmienionej
przez Organizatora formy).

19.

Zainteresowani uczestnictwem w zlocie wypełniają formularz rejestracyjny na stronie internetowej BMW Klubu Polska.

20.

Opłata za uczestnictwo w Zlocie w kwocie 120 zł (stu dwudziestu złotych) pobierana jest od zarejestrowanego uczestnika zlotu i nie podlega
zwrotowi.

21.

Pojazdy starsze niż 25 lat (wyprodukowane przed 2.07.1991) otrzymują 50% rabat na uczestnictwo w Zlocie.

22.

Pojazdy starsze niż 35 lat (wyprodukowane przed 2.07.1981) oraz pojazdy zarejestrowane jako zabytkowe otrzymują 100% rabat na
uczestnictwo w Zlocie.

23.

Zadatek za uczestnictwo w wysokości 50zł należy uiścić za pomocą przelewu bankowego na konto:
BMW Klub Polska
Warszawa
Bank PEKAO SA, I Oddział w Warszawie
Konto nr: 65 1240 1037 1111 0010 0262 6045

24.

W tytule przelewu należy wpisać: Zlot Bednary 2016, Imię, Nazwisko, nazwa użytkownika na forum.

25.

W przypadku chęci uczestnictwa w Zlocie bez uprzedniej rejestracji oraz wpłacania zadatku opłata za uczestnictwo wynosi 170zł (dwieście
złotych).

26.

Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez Organizatora zlotu.

Karta uczestnictwa w zlocie
Imię …………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………….
Adres ………………………………………………………………………………………………………………………….
Data urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………
Numer dowodu osobistego …………………………………………………………………………………………
Numer rejestracyjny samochodu ………………………………………………………………………………..
Numer startowy…………………………………………………………………………………………………….......
Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem oraz akceptuję zawarte w
nim zapisy
Podpis uczestnika …………………………………

