REGULAMIN III Zlotu Mitsubishi

Organizator
ŚWIAT EVENTÓW

REGULAMIN ZLOTU
„III Zlot Mitsubishi” (zwany dalej „Regulaminem”)
1.

Postanowienia ogólne

Impreza turystyczno-rekreacyjno-sportowa „III Zlot Mitsubishi” (zwana dalej „Zlotem” lub „Imprezą”) jest
organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Świat Eventów Nina Żukowska właściciela marki
NEW EVENT STORY, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul.
Kopalniana 22B lok. 21, 01-321 Warszawa, NIP: 118-163-98-63, tel. 519 148 094, email:
biuro@neweventstory.pl (zwanych dalej „Organizatorem”), na zlecenie MMC CAR POLAND Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie.
2.

Termin i lokalizacja Zlotu

Impreza organizowana jest w następującym terminie i lokalizacji:
Data: 8-10 czerwca 2018 r.
Miejsce: Osada Śnieżka Górski Kompleks Wypoczynkowy, ul. Spacerowa 8-13, 58-508 Łomnica.
Formuła: impreza weekendowa przeznaczona dla użytkowników samochodów Mitsubishi, polegająca na
przejechaniu samochodem Mitsubishi jednej z trzech przygotowanych tras zawierających różne konkurencje.
3.
a.

Zgłoszenie udziału w Zlocie

Uczestnikami Zlotu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
posiadające samochód marki Mitsubishi (zwane dalej „Uczestnikami”). Wymóg posiadania samochodu
marki Mitsubishi nie dotyczy Uczestnika, który będzie podróżował w samochodzie Mitsubishi w

b.
c.

d.

e.

f.

charakterze pilota z innym Uczestnikiem-kierowcą, tworząc załogę. Osoby przed ukończeniem 18 roku
życia mogą wziąć udział w Zlocie w obecności rodziców lub opiekunów prawnych i na ich wyłączną
odpowiedzialność.
Aby wziąć udział w Zlocie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie
www.zlotmitsubishi.pl.
Proszę pamiętać, iż przebieg Zlotu będzie dokumentowany fotograficznie i/lub audiowizualnie („Materiały
ze Zlotu”), a zatem zgłoszenie udziału w Zlocie jest równoznaczne, z akceptacją powyższego. Należy także
pamiętać, że Zlot ma charakter imprezy marketingowej, a zatem Materiały ze Zlotu zawierające wizerunek
Uczestników (w tym dzieci) będą publikowane przez MMC na stronie internetowej zlotmitsubishi.pl w
galerii Zlotu, a także w mediach społecznościowych (Instagram, Facebook, YouTube) na oficjalnych
profilach dystrybutora samochodów marki Mitsubishi w Polsce – MMC Car Poland. Ponadto na liście
Zwycięzców Zlotu będzie publikowane imię i nazwisko zwycięzców. Wobec faktu, iż powyższe założenia
stanowią integralną część Zlotu, jeżeli Państwo się nie godzą na takie warunki uczestnictwa prosimy o
niezgłaszanie się.
Po wysłaniu formularza Uczestnik otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz szczegółowe informacje
dotyczące Zlotu i wpłaty wpisowego. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu,
zatem w przypadku braku akceptacji Regulaminu uczestnictwo w Zlocie nie będzie możliwe. Płatność za
udział w Zlocie musi nastąpić do 7 dni roboczych od momentu przesłania zgłoszenia, ale nie później niż
przed terminem rozpoczęcia Zlotu. Organizator uznaje zgłoszenie za przyjęte z chwilą wpływu wpisowego
na konto wskazane podczas rejestracji zgłoszenia i przesyła pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia.
Warunkiem dopuszczenia do startu jest dokonanie pełnej płatności wpisowego, przestrzeganie niniejszego
Regulaminu, regulaminu uzupełniającego wybranej trasy i komunikatów dotyczących przebiegu Zlotu,
obecność na wszystkich odprawach minimum jednego członka załogi, umieszczenie reklam sponsorów
dostarczonych przez Organizatora na samochodzie Uczestnika. Organizator nie dopuszcza na samochodach
biorących udział w Zlocie reklamy będącej w mniemaniu Organizatora konkurencyjną wobec Organizatora
oraz Partnerów i sponsorów Zlotu.
Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Zlocie, jeżeli liczba zgłoszonych załóg
na jedną trasę przekroczy 50. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłaty wpisowego. W przypadku odmowy
przyjęcia zgłoszenia z powodu opisanego powyżej Organizator zwróci wpłacone kwoty wpisowego.

4.

Rezygnacja z uczestnictwa w Zlocie

Zgodnie z przepisami prawa Uczestnikowi nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy dotyczącej
uczestnictwa w Imprezie. Niemniej jednak Organizator przyznaje Uczestnikowi umowną możliwość rezygnacji z
uczestnictwa w Zlocie – poprzez przesłanie pisemnej rezygnacji, której otrzymanie zostanie potwierdzone przez
Organizatora, na adres email: info@zlotmitsubishi.pl najpóźniej do 21 dni przed Imprezą. W takiej sytuacji
Organizator zwróci Uczestnikowi 100% wpłaconej przez Uczestnika kwoty wpisowego.
5.
a.

b.

Organizator może wykluczyć Uczestnika ze Zlotu bezpośrednio przed rozpoczęciem Imprezy lub w czasie jej
trwania, jeśli Uczestnik zachowuje się wbrew Regulaminowi lub zakłóca porządek Zlotu i mimo ostrzeżeń
nie poprawia swojego zachowania.
Organizator może odwołać Zlot, jeśli przebieg Zlotu jest zagrożony nadzwyczajnymi okolicznościami
spowodowanymi nieprzewidzianą siłą wyższą. W takiej sytuacji Organizator zwróci wpłacone kwoty
wpisowego.
6.

a.
b.

Wykluczenie i odwołanie

Odpowiedzialność i bezpieczeństwo

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane oraz poniesione przez Uczestników
Zlotu lub osoby im towarzyszące oraz ich następstwa, chyba że zostały spowodowane z winy Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestników Zlotu lub osób im
towarzyszących.

c.

Uczestnicy biorą udział w Zlocie na własną odpowiedzialność i ryzyko, co potwierdzają stosownym
oświadczeniem. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Organizatora za szkody spowodowane z winy
Organizatora.
d. Impreza Zlot Mitsubishi odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, przepisów prawa o ruchu
drogowym, zasad ochrony środowiska oraz przepisów ogólnych.
e. W czasie trwania Imprezy Uczestnicy muszą stosować się do Regulaminu, poleceń Organizatora, sędziów i
innych osób upoważnionych przez Organizatora.
f. We wszystkich klasach maksymalna liczba osób w samochodzie musi być zgodna z wpisem w dowodzie
rejestracyjnym.
g. Osoba kierująca pojazdem musi posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu.
h. Kierowca i pilot mogą według własnego uznania zamieniać się miejscami w samochodzie, pod warunkiem
posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdu przez obu członków załogi.
i. Uczestnicy Imprezy to osoby, które wysłały poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, wpłaciły
wpisowe, odebrały pakiet startowy wraz z kompletem naklejek, a także przeszły pomyślnie odprawę dla
właściwej trasy.
j. Wszystkie załogi muszą przestrzegać przepisów polskiej ustawy z 20.06.1997. Prawo o Ruchu Drogowym (
Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami). Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za
wszelkie sprawy związane z ruchem pojazdu, którym kieruje.
k. Jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków jest zabroniona.
l. Używanie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe we wszystkich klasach podczas trwania Imprezy, pod
rygorem kar określonych w załączniku. Załoga zwolniona jest z obowiązku zapinania pasów podczas
przejeżdżania przez głębokie wody/brody z warunkiem przejazdu z maksymalnym otwarciem okien
pojazdu.
m. Zlot Mitsubishi korzysta z dróg, na których odbywa się normalny ruch drogowy oraz z terenów prywatnych,
na których prowadzona jest gospodarka rolna i leśna. Każdy Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i
karną za wszelkie szkody, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd.
n. Baza Imprezy jest również częścią trasy i środowiska i obowiązują w niej takie same zasady w zakresie
ochrony środowiska i zachowania Uczestników jak na trasie. W bazie Imprezy obowiązuje bezwzględny
zakaz rozpalania ognisk w miejscu innym niż wskazane przez Organizatora. Uczestnicy zobowiązani są do
zachowania szczególnej ostrożności w bazie Imprezy. Zakazane jest parkowanie w strefach innych niż
wskazane przez Organizatora.
o. W przypadku sporów Uczestnika z osobą trzecią, Organizator dołoży wszelkich starań, by zachować dobre
imię Imprezy.
p. Uczestnictwo w Zlocie Mitsubishi może być niebezpieczne i Uczestnik bierze udział w imprezie na własne
ryzyko (co nie wyłącza odpowiedzialności Organizatora za spowodowane z jego winy szkody).
q. W żadnym wypadku Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności (chyba, że będzie to wynikiem jego
winy) i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia
spowodowane przez Uczestnika we własnych dobrach czy wobec innych uczestników czy osoby trzeciej.
r. Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego stanu zdrowia
Uczestników, chyba, że będzie to wynikiem okoliczności zawinionych przez Organizatora.
s. Wszyscy Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przeczytania niniejszego Regulaminu i potwierdzenia jego
znajomości w trakcie dokonywania zapisu za pomocą strony zlotmitsubishi.pl
t. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy z ważnych przyczyn., w takim przypadku
zgłoszonym Uczestnikom zwracana jest całościowa kwota wpisowego.
u. W czasie trwania Imprezy Uczestnicy muszą bezwzględnie stosować się do Regulaminu Imprezy, poleceń
Organizatora, sędziów i innych osób upoważnionych przez Organizatora. Naruszenie tych postanowień
może skutkować usunięciem Uczestnika ze Zlotu.

7.

Opłaty

a. Ustala się następujące kwoty wpisowego.
 Osoba dorosła – 150 zł



Dziecko 0-3 lat - bezpłatnie
Dziecko 4-18 lat– 90 zł

b. W ramach wpisowego Uczestnicy Zlotu oraz dzieci, za które zostało uiszczone wpisowe otrzymają:
 możliwość uczestnictwa w Zlocie,
 koszulkę Zlotową,
 identyfikator,
 zestaw numerów startowych na samochód,
 książkę drogową (Roadbook) (jedną na załogę),
 kolację w piątek 8 czerwca 2018 r.,
 suchy prowiant w sobotę 9 czerwca 2018 r. (na drogę),
 obiad w terenie w sobotę 9 czerwca 2018 r.,
 kolację w sobotę 9 czerwca 2018 r.,
 możliwość uczestnictwa w konkurencjach, zadaniach i zabawach,
 możliwość uczestnictwa dzieci w grach i zabawach pod opieką wykwalifikowanych opiekunów,
 możliwość uczestnictwa w sobotniej imprezie integracyjnej (ognisko/grill)
z wyłączeniem napojów alkoholowych,
 gadżety pamiątkowe,
 możliwość walki o cenne nagrody,
 opiekę przewodników.
c. Koszt pobytu, noclegu i śniadań Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie, w tym także za przebywające z
nimi dzieci.
d. Ceny pobytu z noclegiem wraz z kontaktem do bazy noclegowej będą dostępne na stronie internetowej
Organizatora i/lub Zlotu lub pod adresem: info@zlotmitsubishi.pl.
8.

Pojazdy

Pojazd Uczestnika biorący udział w Zlocie musi posiadać ważny dowód rejestracyjny i ubezpieczenie OC i NW.
9.

Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Imprezy, a w szczególności w celu wyłonienia osób
nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (zwaną dalej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji
Konkursowej wejdą 3 przedstawiciele Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i
nie podlegają zaskarżeniu. Uwaga – Uczestnicy zlotu będący pracownikami MMC Car Poland Sp. z o.o. i ich
rodziny nie mają prawa do nagród, a zatem nie będą brani pod uwagę, przy wyłanianiu osób nagrodzonych.
10. Przebieg Imprezy
a. Zlot będzie miał następujący plan ramowy (szczegóły opisane są u regulaminie uzupełniającym wybranej
trasy i zostaną przedstawione przed startem Imprezy):
Piątek 08.06.2018 r.
Otwarcie biura Zlotu
Odbiór pakietów startowych
Odprawa zawodników
Ogłoszenie list startowych
Sobota 09.06.2018 r.
Śniadanie (na koszt Uczestników)
Wyjazd w trasę/Udział w konkurencjach/Powrót
Kuchnia polowa na trasie
Impreza integracyjna przy ognisku/grillu
Zdjęcie grupowe
Zakończenie Zlotu i ogłoszenie wyników, rozdanie nagród
Niedziela 10.06.2018 r.
Śniadanie (na koszt Uczestników)

Zakończenie Zlotu
b. Zwycięzcami Zlotu Mitsubishi – Trasy turystycznej jest załoga, która zdobyła największą liczbę punktów w
klasyfikacji Trasy turystycznej.
c. Zwycięzcami Zlotu Mitsubishi – Trasy terenowo-turystycznej jest załoga, która zdobyła największą liczbę
punktów w klasyfikacji Trasy terenowo-turystycznej.
d. Zwycięzcami Zlotu Mitsubishi – Trasy terenowej jest załoga, która zdobyła największą liczbę punktów w
klasyfikacji Trasy terenowej.
11. Dane Osobowe
Organizator przetwarza dane wyłącznie w zakresie i celu wskazanym przez administratora. Administratorem
danych jest MMC Car Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 10; 02-677 Warszawa,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS; 0000168121, NIP PL 526 10 39 021, kapitał zakładowy: 18 500 000
PLN:, numer telefonu [+48 46 31 800_] („MMC”).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla uczestnictwa w Imprezie.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
•

•
•

przeprowadzenia Zlotu, w tym wyłonienia zwycięzców Zlotu, wydania nagród, rozliczenia należnego
zryczałtowanego podatku dochodowego, rozpatrywania reklamacji Uczestników oraz
przygotowania i publikacji Materiałów ze Zlotu,
przesłania oferty (jeżeli udzielono zgody)
uzasadnionych prawem przez administratora lub działającego w imieniu administrator, Organizatora –
art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji
powyższych celów, a po ich wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora
danych przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń (10 lat). W zakresie wyrażonej
zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane na potrzeby dochodzenia roszczeń.
Odbiorcami Państwa danych mogą być stosowni pracownicy Organizatorów oraz MMC, w zakresie w jakim
może to być wymagane do wykonania obowiązków związanych z organizacją i przeprowadzeniem Imprezy.
Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane agencji obsługującej stronę zlotmitsubishi.pl w związku z
umieszczeniem danych zwycięzców w dedykowanej sekcji strony www. W przypadku zwycięzców nagród dane
osobowe mogą być przekazane do właściwego urzędu skarbowego w celach związanych z opodatkowaniem
nagrody.
W przypadku przesyłania oferty przez MMC odbiorcami danych mogą być wybrani pracownicy MMC, domy
mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i
współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach sprzedażowych MMC.
Macie Państwo prawo: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych.
Podanie danych jest dobrowolne. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie. W przypadku chęci cofnięcia
zgody na otrzymywanie informacji handlowych prosimy o wysłanie e-maila na adres:
biuro.klienta@mitsubishi.pl

12. Postanowienia końcowe

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzcy Imprezy spełniają warunki określone w
niniejszym Regulaminie Zlotu, jak również w przepisach prawa. W przypadku zwycięzców Organizator może
wymagać podania danych niezbędnych do dopełnienia uzasadnionych obowiązków prawnych, w tym
podatkowych. . W przypadku osób, które nie spełniają wymogów Regulaminu dla otrzymania nagrody, w
tym jej rozliczenia podatkowego, Organizator ma prawo do odmowy przyznania nagrody..
Podmiotem odpowiedzialnym za treść Regulaminu i jego stosowanie jest Organizator. Wszelkie reklamacje
związane z przebiegiem Imprezy należy zgłaszać pisemnie do Organizatora jako usługodawcy, na jego adres
wskazany na wstępie Regulaminu, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 7 dni od daty
zakończenia Zlotu. Reklamacje związane z Imprezą rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od
daty wniesienia reklamacji. W przypadku wystąpienia sporu Uczestnik będący konsumentem może
skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. oddać spór
pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy właściwym
Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, poprzez złożenie stosownego wniosku na formularzach
dostępnych w wyżej wymienionych instytucjach.
Dodatkowe informacje dla konsumentów: Opisana powyżej procedura reklamacji nie ogranicza praw
konsumentów do dochodzenia roszczeń na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym przepisów
Kodeksu cywilnego.
Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Zlotu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności
w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania dostawców usług internetowych, a w
szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez Uczestników zobowiązań określonych w
niniejszym Regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.
Niniejszy regulamin Zlotu jest dostępny na stronie www.zlotmitsubishi.pl, w siedzibie Organizatora, na
terenie Imprezy, a także listownie, po przesłaniu przez Uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z
uiszczoną opłatą pocztową. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Zlotu, w tym treści niniejszego
Regulaminu Zlotu, przy czym takie zmiany następują z zachowaniem mających zastosowanie przepisów
prawa. Wszelkie zmiany wchodzą w życie nie wcześniej niż 7 dni po ich publikacji na stronie
www.zlotmitsubishi.pl.
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USTALENIA OGÓLNE
III Zlot Mitsubishi – Trasa terenowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:
Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, Regulaminu III Zlotu Mitsubishi i niniejszego regulaminu uzupełniającego.
Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego regulaminu uzupełniającego będą publikowane w
numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora. Podmiotem odpowiedzialnym za
treść niniejszego regulaminu i jego stosowanie jest Organizator.
Zamknięcie listy zgłoszeń: 25.05.2018 r.
Odbiór administracyjny i wydawanie dokumentów: 08.06.2018 r. godz.17.00 - 22.00.
Badanie kontrolne zwane BK 1: 08.06.2018 r. godz.16.00 – 21.00 wg harmonogramu.
Odprawa uczestników oraz szkolenie z zakresu procedury bezpieczeństwa: 08.06.2018 r. godz. 21.00.
Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu: 08.06.2018 ok. godz. 21.15.
Pierwsze posiedzenie zespołu sędziów: 08.06.2018 godz. 21.30.
Start: 09.06.2018 r.
Meta: 09.06.2018 r. ok. godz. 16.30 (czas pierwszej załogi).
Opublikowanie końcowej klasyfikacji: 09.06.2018 r. godz. 20.30.
Rozdanie nagród: 09.06.2018 r. godz. 20.30.
1. USTALENIA OGÓLNE
1.1. Miejsce i termin imprezy
Impreza odbędzie się w dniach 8-10.06.2018 r. z bazą w Osada Śnieżka Górski Kompleks Wypoczynkowy, ul.
Spacerowa 8-13, 58-508 Łomnica.
1.2. Nazwa i ranga imprezy
III Zlot Mitsubishi – Trasa terenowa rozgrywana jest na zasadach rajdu terenowego z elementami KJS
(Konkursowa Jazda Samochodem). Załogi rywalizują na próbach i zadaniach terenowo-sportowych. Załogi
poszukują fotopunktów.
1.3. Lokalizacja biura
Biuro znajdować się będzie w dniach 8-09.06.2018 r. w Osada Śnieżka Górski Kompleks Wypoczynkowy, ul.
Spacerowa 8-13, 58-508 Łomnica w godzinach: piątek 17.00 – 21.00; sobota 8.00 – 20.30.
1.4. Lokalizacja startu, mety
Start – 9.06.2018 r. Osada Śnieżka Górski Kompleks Wypoczynkowy, ul. Spacerowa 8-13, 58-508 Łomnica
Meta – 9.06.2018 r. ok. godz. 16.30 (czas pierwszej załogi).
1.5. Charakterystyka
Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia.
Nawierzchnia trasy i prób: asfalt, beton, szuter, piach, możliwe błoto.
Długość trasy: ok. 100 km.
Trasa imprezy jest obowiązkowa i została opisana w książce drogowej.
2. ORGANIZACJA
2.1. Nazwa organizatora Trasy terenowej
Świat Eventów Nina Żukowska
2.2. Adres
ul. Kopalniana 22B lok. 21, 01-321 Warszawa
tel. 519 148 094
email: biuro@neweventstory.pl
3. ZGŁOSZENIA
3.1. Załoga
3.1.1. Załogę stanowią minimum dwie osoby, określani jako kierowca i pilot.
Kierowca musi mieć prawo jazdy.
3.2. Obowiązki załogi
Do obowiązków załogi należy:
3.2.1. Obecność na odprawie uczestników.
3.2.2. Przejazd trasy imprezy zgodnie z kolejnością zadań, prób i kierunku zgodnym z książką drogową.
3.2.3. Odbycie wszystkich prób szybkościowych w zapiętych pasach bezpieczeństwa, z włączonymi światłami
mijania i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do
wykluczenia włącznie.
3.3. Procedura zgłoszeń
3.3.1. Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną
odpowiedzialność i zrzeka się praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy w zakresie, w jakim
takie straty nie wynikły z winy organizatora.

3.3.2. Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia w szczególnych przypadkach: nieetyczne zachowanie lub
niewypełnienie czytelnie oryginału zgłoszenia.
3.4. Liczba załóg i klas
3.4.1. Pojemność trasy: 50 załóg.
3.4.2. W przypadku zgłoszenia więcej niż 50 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu
zgłoszeń do biura imprezy. Zgłoszenia bez wpłaty wpisowego nie będą przyjmowane.
3.5. Pojazdy dopuszczone
Do udziału w imprezie dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym lub
osobowo/towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, wyłącznie marki Mitsubishi, posiadające
ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP.
4. UBEZPIECZENIE
4.1. Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC
4.2. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich
sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do
osób trzecich i ich mienia.
5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE
5.1. Numery startowe
Numery startowe: dostarczone przez organizatora w kolorze kontrastującym z barwą samochodu, załoga we
własnym zakresie musi umieścić na bocznych przednich drzwiach. Brak obu numerów podczas trwania imprezy
spowoduje karę nałożoną przez organizatora aż do wykluczenia włącznie. Ostateczna decyzja należy do
organizatora.
5.2. Karta wykroczeń
Karty wykroczeń, które uczestnik otrzyma od organizatora występują w trakcie trwania imprezy. Każda załoga,
która dopuści się naruszenia przepisów ruchu drogowego podczas trwania imprezy ukarana będzie
następująco:
pierwsze wykroczenie – kara 5 minut,
drugie wykroczenie – wykluczenie z imprezy.
6. REKLAMA
6.1. Organizator przewiduje reklamę dodatkową na samochodach z umiejscowieniem i wymiarami zgodnie z
załącznikiem do niniejszego regulaminu. Treść reklamy dodatkowej Trasy terenowej zostanie opublikowana w
dniu odbioru administracyjnego. Plakietki reklamowe dostarczone uczestnikom w ramach reklamy dodatkowej
organizatora muszą być umocowane w miejscu zgodnym z załącznikiem niniejszego regulaminu.
6.2. Kontrola umieszczenia reklamy dodatkowej organizatora przeprowadzona będzie na BK 1. Brak lub
umieszczenie w/w reklamy niezgodnie z załącznikiem traktowane będzie jak zgłoszenie bez reklamy
dodatkowej organizatora i będzie skutkowało wykluczeniem załogi z imprezy.
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na umieszczanie wszelkich reklam w biurze zlotu, na starcie
i mecie imprezy, na terenie stacji kontroli pojazdów podczas BK 1, oraz na całej trasie rajdu. Wszelka działalność
w zakresie reklamy musi być uzgodniona z organizatorem.
7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY
7.1. Miejsce i czas
8.06.2018 r. - od godz. 17:00 do godz. 22:00 Biuro imprezy.
7.2. Dokumenty do okazania
Prawo jazdy kierowcy.
Ubezpieczenia OC i NNW.
Dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi.
Dokument identyfikacyjny pilota.
Pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy ani pilota.
8. BADANIA KONTROLNE
8.1. Miejsce i czas
08.06.2018 r. godz. 16.00 – 21.00 Osada Śnieżka Górski Kompleks Wypoczynkowy, ul. Spacerowa 8-13, 58-508
Łomnica. Badanie jest obowiązkowe.
Niewykonanie BK1 powoduje wykluczenie załogi z udziału w Trasie terenowej.
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenie końcowego badania kontrolnego przy wjeździe na
metę imprezy przez załogę.
9. OPONY
9.1. Dopuszcza się używanie tylko opon handlowych posiadających znak homologacji E.
10. ODPRAWA UCZESTNIKÓW

10.1. Miejsce i czas
ODPRAWA I SZKOLENIE OBOWIĄZKOWE
08.06.2018 r. godz. 20.50 Osada Śnieżka Górski Kompleks Wypoczynkowy, ul. Spacerowa 8-13, 58-508
Łomnica.
11. PRZEBIEG IMPREZY
11.1. Czas i miejsce opublikowania listy startowej
08.06.2018 r. godz. 21:15 Biuro Zlotu.
11.2. Oficjalny czas podczas trwania Trasy terenowej
W czasie trwania imprezy czasem oficjalnym będzie czas podawany przez Polskie Radio – Program I / AM 225
KHZ /.
11.3. Oficjalny start Osada Śnieżka Górski Kompleks Wypoczynkowy, ul. Spacerowa 8-13, 58-508 Łomnica
08.06.2018 r. (według listy startowej).
11.4. Uczestnik startujący w imprezie ma prawo do jednorazowego przejechania próby lub jednorazowego
wykonania zadania.
11.5. Kierownik próby jest jedynym przedstawicielem organizatora przed uczestnikiem uprawnionym do
podejmowania niezbędnych decyzji.
12. POMIAR CZASU
12.1. Pomiar czasu na próbach dokonywany będzie z dokładnością do 0,10 sek.
12.2. Jeżeli z winy załogi wpisanie czasu do karty drogowej jest niemożliwe, będzie nałożona kara przez zespół
sędziowski.
13. PUNKTACJA
13.1 Za każdy prawidłowo wskazany fotopunkt – załoga zdobywa 1 punkt.
13.2 Na zadaniach i próbach załoga może zdobyć maksymalnie 15 punktów. Zasady zdobywania punktów
przedstawi każdej załodze sędzia lub kierownik próby/zadania.
14. IDENTYFIKACJA OSÓB OFICJALNYCH PODCZAS TRASY TERENOWEJ
Kierownicy prób i sędziowie - kamizelka koloru żółtego.
15. ROZDANIE NAGRÓD
15.1. Rozdanie nagród
Rozdanie nagród odbędzie się według komunikatu, o godz. 20.35, 09.06.2018r.
15.2. Wykaz nagród: Nagrody regulaminowe: rzeczowe wg. komunikatu. Nieodebrane nagrody przepadają.
16. PROTESTY
16.1 Każdy protest musi być złożony na piśmie na ręce komandora imprezy lub w przypadku jego nieobecności
na ręce przedstawiciela organizatora.
16.2 Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do zespołu sędziów
wyłącznie na piśmie, w terminie 30 minut od chwili opublikowania wyników. Protesty dotyczące ostatecznej
klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane.
17.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
17.1 Organizator zastrzega sobie prawo do wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów,
stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków
uczestnictwa w Trasie terenowej.
Komandor Imprezy
Warszawa 06.04.2018 r.

