
Regulamin Zlotu 

III Zlot FM BMW Grupa Zachód 

Gostyń 18.05.2013r. 

 

1. Zlot jest imprezą niekomercyjną przeprowadzaną przez FM BMW Grupa Zachód 

2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, którzy wjadą na teren zlotu.  

3. Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się 

sytuacji, wydaleniem z terenu zlotu bez prawa zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku zdarzeń 

zagrażających zdrowiu i życiu uczestników i osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo  

do wezwania Policji lub Straży Miejskiej właściwej dla miejsca odbywania się zlotu.  

4. Na terenie zlotu należy zachować szczególną ostrożność poruszając się samochodem, obowiązuje 

ograniczenie prędkości do 5 km/h oraz zakaz "palenia gumy" czy innych popisów poza miejscami  

do tego wyznaczonymi (główny parking).  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody i zdarzenia spowodowane przez zawodników w 

stosunku do osób trzecich i ich mienia, oraz w stosunku do uczestników zawodów.  

6. Zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko oraz zobowiązuje się  

dostosować się do wskazówek organizatorów .  

7. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu lub 

innych niedozwolonych środków skutkować będzie zabraniem kluczyków, lub w przypadku odmowy wręczenia 

kluczyków, wezwaniem Policji. Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba nietrzeźwa uruchamiając samochód  

spowodowałaby realne zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych uczestników zlotu.  

8. Od uczestnika biorącego udział w konkurencjach "samochodowych" wymagane jest posiadanie aktualnego 

ubezpieczenia OC oraz aktualnego badania technicznego pojazdu. Zalecane jest posiadanie ubezpieczenia AC i 

NNW.  

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

10. 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.  

11. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na pasy zieleni pojazdom.  

12. Obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu osobom postronnym na teren przeprowadzanych konkurencji.  

13. Obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania pojazdów w miejscach wyjazdowych i ewakuacyjnych.  

14. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać poleceń Organizatora.  

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu imprezy i przeprowadzanych konkurencji.  

16. Na teren zlotu FM BMW Grupa Zachód zostają wpuszczane tylko i wyłącznie samochody marki BMW. 
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