REGULAMIN ZLOTU
„X Historia na kołach”
Za teren Zlotu Pojazdów zabytkowych „Historia na kołach”, zwanego w dalszej
części regulaminu „zlotem”, uznawane są tereny Stada Ogierów w Starogardzie
Gdańskim przy ul. Adama Mickiewicza 13, oraz wszelkie inne lokalizacje
związane z odbywającą się imprezą.
• Uczestnicy zlotu wjeżdżając na teren zlotu akceptują niniejszy regulamin w
brzmieniu obowiązującym w dniu rozpoczęcia imprezy.

• W zlocie może uczestniczyć każda osoba po uiszczeniu opłaty.
• NA TEREN ZLOTU ZOSTANĄ WPUSZCZONE :
* Pojazdy wyprodukowane do 1980 roku
* Tzw. „DEMOLUDY” – produkowane w krajach byłego bloku socjalistycznego
do końca 1989r.
* pojazdy militarne – nie podlegają ograniczeniom wiekowym

• Pojazdy zarejestrowane na zabytkowe tablice (żółte) nie spełniające kryteriów
rocznika i oryginalności nie zostaną dopuszczone do udziału w zlocie.
• Pojazdy muszą spełniać wymogi wysokiego stopnia oryginalności (pojazdy z
przerabianą karoserią, tzw. tuningowe, nie spełniają wymogów).
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udzielenia „dzikich kart” dla
pojazdów niespełniających wymogów regulaminowych – pojazdy te muszą w
widocznym miejscu umieścić otrzymaną „dziką kartę”. Decyzja o udzieleniu
„dzikiej karty” jest zastrzeżona do wyłącznej kompetencji organizatorów.
• Uczestnik rejestrujący pojazd jest odpowiedzialny za wszystkich członków
swojej załogi.
• Na teren kempingowy zostaną wpuszczone osoby tylko do tego upoważnione.
• Każdy uczestnik zlotu posiadający pojazd, w czasie pobytu na zlocie ma
obowiązek umieszczenia pojazdu w wyznaczonym przez organizatora
miejscu.
• W trakcie trwania zlotu obowiązuje całkowity ZAKAZ jazdy pojazdami
na terenie zlotu – nie dotyczy organizatorów, zaopatrzenia.

• Wyjazd pojazdem zabytkowym z terenu zlotu może nastąpić za okazaniem
naklejki identyfikacyjnej oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, do godz.
18:00, wyłącznie osobom trzeźwym, co jest jednocześnie warunkiem
poruszania się pojazdami.
• O godz. 19:00 wszystkie pojazdy zostaną obowiązkowo przestawione z
placu wystawowego do pomieszczeń stajni i na parking.
• Uczestników zlotu obowiązuje rozmieszczenie namiotów lub kempingów
wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez organizatorów.
• Prawo uczestnictwa w paradzie mają uczestnicy zlotu posiadający pojazd
zabytkowy z ważnymi badaniami technicznymi i ważną polisą OC oraz prawo
jazdy. Stan techniczny oraz uprawnienia mogą zostać zweryfikowane przez
organizatorów zlotu lub odpowiednie organy.
• WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZEJAZDACH:
− Uczestników parady poruszających się zabytkowymi motocyklami
obowiązują kaski ochronne,
− W paradzie mogą uczestniczyć jedynie osoby nie będące pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających,
− Uczestnik parady stosuje się do wszystkich poleceń wydawanych przez
osoby odpowiedzialne za porządek z ramienia organizatora oraz Policję,
−

Kolumnę parady prowadzi pojazd pilotujący,

−

Kolumnę parady zamyka oznaczony pojazd organizatora,

−

Uczestnik parady ma obowiązek stosowania się do przepisów Ustawy o
ruchu drogowym,

−

Organizatorzy mają prawo zabronić uczestniczenia w paradzie każdemu,
kogo zachowanie mogłoby zagrozić bezpieczeństwu uczestników parady i
widzów,

−

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania Policji w przypadku
niedostosowania się do poleceń organizatora lub regulaminu.

• Zabrania się wnoszenia na teren zlotu środków odurzających, materiałów i
przedmiotów niebezpiecznych oraz broni palnej.
• Zabrania się uczestnikom rozpalania ognisk w miejscach innych, niż
wyznaczone przez organizatora.

• 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.
• W razie naruszenia zasad regulaminu, organizator ma prawo usunąć
uczestnika z terenu zlotu.
• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody
w stosunku do uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jak i szkody i straty
spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.
• Wszyscy uczestnicy zlotu zobowiązani są do zachowania porządku i czystości
na terenie zlotu.
• Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia uzupełnień i zmian
programu zlotu, a nawet odwołania ZLOTU w przypadku zaistnienia
przeszkód niezależnych od organizatora.
• Uczestników zlotu obowiązuje również regulamin imprezy masowej
„HISTORIA NA KOŁACH”.

Z poważaniem
ORGANIZATORZY

