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Zał. a 

REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ 

Zlot motocyklowy im. kpt. Henryka Nowosielskiego 

odbywającej się w dniu 5.07.2014r- 6.07.2014 

w Stoczku Łukowskim i Starych Kobiałkach 44 

Rozdział I 

1. Niniejszy regulamin jest wydany przez organizatora imprezy Motoklub  Armaty  Stoczek 

Łukowski 

Impreza plenerowa Zlot motocyklowy im. kpt. Henryka Nowosielskiego odbywającej się 

w dniu 5.07.2013r- 6.05.2014 w Stoczku Łukowskim i Stare Kobiałki 44 

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą 

przebywały na placu, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca 

na  

tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad 

zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym  

przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim. 

4. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie: 

„Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym członków klubu 

ARMATY Stoczek Łukowski  legitymujących się identyfikatorem, do dbania o 

bezpieczeństwo  osób uczestniczących w Imprezie.  

„Teren Imprezy” oznacza wyznaczony obiekt plac przy plebani w Stoczku Łukowskim ul. 

Sikorskiego 4 i  Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Kobiałkach 44 

Rozdział II 

1. Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym  

wydarzeniem. 

2. Uczestnicy Imprezy muszą bezwzględnie podporządkować się poleceniom osób  

zabezpieczających imprezę. 

3. Uczestnicy Imprezy są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający  

bezpieczeństwu innych osób. 

4. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych i 

na  
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ich odpowiedzialność. 

5. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy: 

- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

- materiałów wybuchowych, 

- wyrobów pirotechnicznych, 

- materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

- napojów alkoholowych, 

- środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

6. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Imprezy oraz  

prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej  

zarobkowej na Terenie Imprezy. 

7. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej 

osobom: 

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,  

psychotropowych lub innych podobnie działających środków 

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki  

lub substancje. 

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym  

zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy. 

8. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały  

wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze  

aresztu albo karze ograniczenia wolności. 

9. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy  

zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych. Odmowa zastosowania się 

do  

tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie  

obowiązującymi przepisami prawa. 

10. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które  

sprawują nad nimi pieczę. 

Rozdział III 

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek  
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podczas trwania Imprezy, poprzez 

m.in.: 

a) Służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru; żółte 

odblaskowe kamizelki. 

b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego przez cały czas 

trwania imprezy. 

2. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony  

do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń  

rejestrujących obraz i dźwięk. 

3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub  

reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek  

osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie  

rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz 

promocyjnych. 

4. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie: 

a)Wozu strażackiego OSP Stoczek Łukowski w gotowości  w czasie imprezy 

b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji,  

sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,  

udzielenia pierwszej pomocy medycznej. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy  

z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu grupy akrobatycznej lub konkurencji , 

siła wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem 

artystycznym i czasowym  bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty. 

Rozdział V 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

- w siedzibie Motoklubu ARMATY Stoczek Łukowski 

- na stronie internetowej www. armaty.stoczeklukowski.pl 

- wywieszony na budynku Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Kobiałkach 44 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Rozdział VI 

 Za teren zlotu Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Kobiałkach 44 

 W zlocie może uczestniczyć każda osoba posiadająca motocykl, kład , samochód 

zabytkowy lub będąca pasażerem kierowcy 
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 Znaczek okolicznościowy i opaska na nadgarstek upoważnia do przebywania na 

terenie zlotu 

 Poza dojazdem na miejsce zlotu obowiązuje całkowity zakaz  jazdy motocyklami po 

terenie zlotu 

 Każdy uczestnik zlotu spełniający warunki uczestnictwa w paradzie  ma prawo wziąć 

udział w paradzie 

 Warunki uczestniczenia w paradzie:  

 - prawo uczestnictwa w paradzie mają uczestnicy zlotu wyposażeni w identyfikatory  

  zlotowe,  

  - uczestnik parady obowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentu 

uprawniającego  

  go do kierowania przez siebie pojazdem i okazania go na żądanie służbom  

  zabezpieczającym (Policja, Straż Miejska),  

  - uczestników obowiązują kaski ochronne,  

  - warunkiem uczestnictwa jest posiadanie motocykla z ważnymi badaniami 

technicznymi,  

  - w paradzie mogą uczestniczyć jedynie osoby nie będące pod wpływem alkoholu,  

  - uczestnicy parady mają obowiązek jazdy w uformowanej kolumnie z prędkością 

  20-30 km/h, zakaz jej opuszczania , wyprzedzania , wjeżdżania na chodniki itp.,  

  - kolumnę parady prowadzi oznakowany pojazd pilotujący, którego nie wolno 

wyprzedzać,  

  - kolumnę parady zamyka oznakowany pojazd pogotowia pierwszej pomocy,  

  - organizatorzy mają prawo zabronić uczestnictwa w paradzie każdemu, kogo  

  zachowanie wpływa na bezpieczeństwo innych uczestników i widzów.  

  Każdy z uczestników zapozna się z regulaminem zlotu i uczestnictwo w paradzie.  

  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 czyny i 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.  

 Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy zlotu byli 

zadowoleni,  

jednakże każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu 

imprezy pod  

groźbą usunięcia z terenu zlotu.  

 Organizator  Motoklub ARMATY Stoczek Łukowski 


