
Regulamin Parady 27 Finału WOŚP Augustów

w dniu 13.01.2019

1.

Warunkiem uczestnictwa w Paradzie 27 Finału WOŚP Augustów jest przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu
oraz ustalonego programu imprezy.

2.

Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.

3.

Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń służby porządkowej lub Policji,
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

4.

Uczestnicy  imprezy  zobowiązani  są  do  przestrzegania  przepisów  prawa  o  ruchu  drogowym.  Dla  sprawnego  i
bezpiecznego  przejazdu  wymagana  jest  pełna  dyscyplina  i  podporządkowanie  się  poleceniom  Organizatorów.
Organizatorzy i służby porządkowe są oznakowani kamizelkami odblaskowymi.

5.

Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych
uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, a także podporządkowywać się
poleceniom oznakowanych członków służby informacyjnej i służby porządkowej organizatora.

6.

Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące
się agresywnie. 

7.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy.

8.

Każdy  uczestnik  prowadzący  pojazd  (motocykl,  skuter)  musi  posiadać  ze  sobą  uprawnienia  do  kierowania  tym
pojazdem, a także musi poruszać się w kolumnie w pełnym posiadanym przez siebie ubraniu motocyklowym oraz
założonym i zapiętym kasku. Powyższe dotyczy również pasażerów ww pojazdów.

9.

Każdy pojazd biorący udział w imprezie musi być dopuszczonym do ruchu, być sprawny technicznie oraz posiadać
aktualne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC. 

10.

Zabrania się prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu i innych środków odurzających.

11.

Uczestnicy zobowiązani są do stosowania następującego sposobu jazdy:

− grupę prowadzi Prowadzący wyznaczony przez Organizatora,

− grupę zamyka Zamykający wyznaczony przez Organizatora,

−  uczestnicy  poruszają  się  w  kolumnie  w  ustawieniu  „na  zakładkę”,  zachowując  bezpieczne  odstępy  od  innych
uczestników. Uczestnicy imprezy są zobowiązani zachować szczególną ostrożność podczas jazdy w kolumnie,

− obowiązuje zakaz wzajemnego wyprzedzania,

− kolumna zajmuje tylko jeden pas ruchu,



− prędkość podczas przejazdu będzie dostosowana do warunków drogowych i możliwości przemieszczania się grupy,
oraz według obowiązujących przepisów Ruchu Drogowego,

− ewentualną awarię motocykla uczestnik imprezy powinien sygnalizować poprzez uniesienie w górę prawej ręki. Inni
uczestnicy przejazdu widząc taką sygnalizację powinni zachować od omijanego pojazdu bezpieczną odległość.

12.

Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  komunikacyjne  spowodowane  przez  uczestników przejazdu.
Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za spowodowane przez siebie szkody komunikacyjne lub
wykroczenia drogowe.

13.

Wszyscy  uczestnicy  Parady  27.  Finału  WOŚP  uczestniczą  w  przejeździe  na  własne  ryzyko  będąc  świadomi
niebezpieczeństw związanych z jazdą motocyklem jako kierowca lub pasażer. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do
stosowania się do przepisów i zasad ruchu drogowego.

14.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

15.

Wszystkie  osoby  nie  stosujące  się  do  poniższego  regulaminu  zostaną  natychmiast  wykluczone  z  imprezy  przez
Organizatora, Policję lub Służby Porządkowe Przejazdu. 


