STOWARZYSZENIE KASZUKI MAZUKI
REGULAMIN IMPREZ
ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE
Niniejszy regulamin ma na celu przedstawienie zasad jakimi powinni się
kierować uczestnicy imprez organizowanych przez stowarzyszenie Kaszuki
Mazuki. W całości dotyczy członków stowarzyszenia oraz osób, które nie
są członkami stowarzyszenia a dobrowolnie biorą udział w imprezach przez
nie organizowane.
1. Postanowienia ogólne.
1.1 Od momentu zapisania się na imprezę, jak i podczas udziału w niej,
uczestnik potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem w całości,
akceptuje go i zobowiązuje się do niego stosować.
1.2 Nieznajomość regulaminu nie może być podstawą do ewentualnych
roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia.
1.3 Uczestnikiem imprezy organizowanej przez stowarzyszenie Kaszuki
Mazuki rozumie się wszystkie osoby biorące w niej udział – kierowcy, piloci
oraz reszta załogi (niezależnie czy są wpisani na listę startową czy nie).
1.4 Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które biorą udział w
imprezie – niezależnie, czy zostali zgłoszeni przy zapisach z imienia i
nazwiska czy też nie.
1.5 Każdy uczestnik imprezy zobowiązuje się stosować do poleceń
wydanych przez Zespół Komandorski wyznaczony przez stowarzyszenie
Kaszuki Mazuki.
1.6 Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w
programie imprezy z przyczyn technicznych bez wcześniejszego
uprzedzenia.
1.7 Uczestnik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty powstałe na skutek
nie stosowania się do regulaminu imprezy lub szkody wyrządzonej innym
uczestnikom czy organizatorom.
1.8 Stowarzyszenie jest zobowiązane do udostępnienia regulaminu
imprezy wraz z rozpoczęciem zapisów na nią.
1.9 Odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu przez wszystkich
członków załogi bierze na siebie kierowca pojazdu – również w przypadku
niepełnoletnich członków załogi.
1.10 Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w
formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach
dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
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2. Podczas imprezy zabrania się:
2.1 zachowywania w sposób stwarzający zagrożenie oraz zakłócający
porządek imprezy,
2.2 zachowań niekulturalnych, agresywnych oraz mających negatywny
wpływ na bezpieczeństwo uczestników,
2.3 spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających podczas
trwania imprezy (tj. do czasu oddania karty drogowej organizatorom),
2.4 uczestnictwa w imprezie w stanie nietrzeźwym,
2.5 niestosowania się do poleceń Stowarzyszenia.
3. Pojazd.
3.1 Pojazd startujący w imprezie musi być zarejestrowany, dopuszczony
do ruchu oraz sprawny technicznie. Musi posiadać wymagane prawem
wyposażenie oraz ważną polisę OC.
3.2 Zabrania się łamania przepisów ruchu drogowego.
3.3 Pojazd nie powinien zostawiać trwałych śladów na nawierzchni.
4. Bezpieczeństwo uczestników imprezy.
4.1 Uczestnicy imprezy biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za
własne bezpieczeństwo podczas imprezy.
4.2 Stowarzyszenie nie zapewnia ubezpieczenia uczestnikom imprezy.
4.3 Trasa każdej imprezy wiedzie drogami publicznymi, dlatego każdy
uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
4.4 Uczestnicy poniżej 16 roku życia powinni znajdować się pod opieką
rodziców lub opiekunów. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za
bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników.
4.5 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo całej załogi bierze na siebie
kierowca pojazdu.
5. Opłaty za uczestnictwo w imprezie.
5.1 Stowarzyszenie zobowiązane jest poinformować uczestników czy
udział w imprezie jest bezpłatny czy też odbywa się za ustaloną wcześniej
opłatą. Stowarzyszenie jest zobowiązane do poinformowania uczestników,
czy wpłata uiszczana na miejscu startu imprezy czy przedpłatą na konto.
5.2 Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do uiszczenia na poczet
stowarzyszenia pełnej kwoty wyznaczonej przez stowarzyszenie, ustalonej
indywidualnie dla każdej imprezy.
5.3 Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty do 7 dni od
zapisu. W przypadku braku uiszczenia opłaty, zgłoszenie zostaje
automatycznie anulowane.
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5.4 W przypadku zgłoszenia udziału w terminie krótszym niż 7 dni do
odbycia się imprezy (zależnie od decyzji otrzymanej od Stowarzyszenia),
uczestnik zobowiązany jest uiścić pełną opłatę w dniu otrzymania decyzji
lub w dniu następnym.
5.5 Opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku.

6. Postanowienia końcowe.
6.1 Osoby, które nie przestrzegają powyższego regulaminu będą
wykluczone z uczestnictwa w imprezie i zobowiązane są do opuszczenia
imprezy na wezwanie Stowarzyszenia. W takim przypadku nie przysługuje
prawo do zwrotu kosztów poniesionych przez uczestników.
6.2 W kwestiach spornych oraz nieuregulowanych decydujące jest zdanie
Stowarzyszenia.
6.3 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Stowarzyszenia.
6.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.

mają

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2017.
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