"XI AUGUSTOWSKIE MOTONOCE" 2019- REGULAMIN
1. Organizatorem imprezy są Augustowskie Placówki Kultury, Przedsiębiorstwo Turystyczne „SZOT”

oraz

Augustowska Wolna Grupa Motocyklowa.
2. Za teren imprezy uznawany jest teren pola namiotowego „NECKO”, ul. Sportowa 1, 16-300 Augustów
(przy Zajeździe „HETMAN”) i miejsca oznaczone w specjalny sposób.
3. W imprezie uczestniczyć mogą motocykliści przyjeżdżający motocyklami wraz z pasażerami, którzy
przedstawią dokument tożsamości oraz zapoznają się z regulaminem imprezy. Każdy uczestnik
otrzymuje imienną kartę pobytu oraz talon na posiłek.
4. Karta pobytu jest identyfikatorem osobowym ważnym z dowodem tożsamości. Upoważnia ona do
przebywania na terenie imprezy, udziału we wszystkich atrakcjach organizowanych na imprezie i
wejścia na teren parku maszyn. Kartę pobytu należy nosić przy sobie i okazywać na żądanie osób
upoważnionych tj. organizatorów, ochrony, organów nadrzędnych.
5. Karta pobytu uczestnika (identyfikator) oraz talony na posiłki jest wydawana tylko jeden raz.
W przypadku ich zgubienia, bądź zniszczenia nie będzie wydawany duplikat.
6. W czasie zlotu każdy motocykl musi być wstawiony do PARKU MASZYN, który jest całodobowym
parkingiem chronionym. Przebywanie na terenie parku maszyn oraz wyjazd motocykla dozwolone jest
tylko osobom trzeźwym, za okazaniem karty pobytu i do godziny 24 ºº.
7. Na terenie pola namiotowego obowiązuje całkowity zakaz jazdy motocyklem (oprócz dojazdu do
parku maszyn).
8. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie imprezy broni i innych niebezpiecznych narzędzi, oraz
używek pod groźbą usunięcia uczestnika z terenu imprezy.
9. Podczas imprezy spożywanie alkoholu dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych.
10. Warunki uczestnictwa w paradzie:
- uczestnikami parady mogą być tylko osoby posiadające identyfikator osobisty oraz odpowiednio

oznakowany motocykl (naklejka), który posiada ważne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC;
- uczestników obowiązują kaski ochronne;
- w paradzie mogą uczestniczyć jedynie osoby trzeźwe, nie będące pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających;
- każdy uczestnik parady ma obowiązek jazdy w uformowanej kolumnie z prędkością
20-30 km/h, zakazane jest opuszczanie kolumny, wyprzedzanie, wjeżdżanie na chodniki itp.;
- kolumnę parady prowadzi oznaczony samochód pilotujący, którego nie wolno wyprzedzać, a zamyka
oznaczony motocykl organizatora;
- organizatorzy mają prawo zabronić uczestnictwa w paradzie każdemu, kogo zachowanie mogłoby źle
wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów parady.
11. Za zachowanie uczestników na terenie pola namiotowego oraz poza nim organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy uczestnik imprezy ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za
własne zachowanie.
12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty i szkody w stosunku do uczestników zlotu oraz
ich sprzętu, jak i za szkody i straty spowodowane w stosunku do osób trzecich.
13. 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 imprezy.

