
                                                       REGULAMIN 
 
1. Zgłoszenia udziału w zlocie przyjmowane będą od dnia 30.03.2019 godz. 00:00 wyłącznie 
za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://competit.pl/zgloszenie/2309/  
2. Zlot odbędzie się w dniu 3.08.2019 roku na terenie przyległym do galerii handlowej 
Posnania w Poznaniu przy ul.Pleszewskiej 1 woj.wielkopolskie, powiat poznański  
3. Ogólnopolski Zlot Czerwonych Samochodów jest imprezą motoryzacyjną o charakterze 
integracyjnym. Ma na celu integrację użytkowników i miłośników samochodów strażackich 
oraz innych służb współpracujących bezpośrednio ze strażą pożarną.  
4.Uczestnictwo w zlocie jest nieodpłatne, ale organizator zastrzega sobie prawo do 
wprowadzenia opłat za korzystanie z wybranych atrakcji na terenie wydarzenia.  
5. Przez określenie "organizatorzy Zlotu" należy rozumieć osoby, które na zasadach 
non-profit i całkowicie społecznie podjęły się zorganizowania imprezy - wyłączając ich 
jakąkolwiek odpowiedzialność prawną za zdarzenia losowe. Każdy Uczestnik Zlotu jest 
odpowiedzialny za swoje czyny, zachowanie oraz ich skutki. 
 6. Po dojeździe na miejsce zbiórki  kierowca powinien zgłosić się do biura zlotu w celu 
zapoznania się i podpisaniem niniejszego regulaminu. Po powrocie do samochodu należy 
poinformować pozostałych uczestników o należności przestrzegania regulaminu.  
 7. Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki na terenie zlotu, oraz w miejscach w których 
odbywa się ruch pojazdów.  
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia limitu startujących w poszczególnych 
konkurencjach. Przed udziałem w konkurencjach z użyciem aut (czy to własnych czy 
udostępnionych) uczestnik może zostać przebadany alkomatem. 
 9. Podczas trwania zlotu zabrania się podawania środków pianotwórczych w każdej 
postaci oraz lania wody na terenie wydarzenia.  
10. Organizator może odmówić wstępu na teren zlotu oraz przebywania na nim osobom:  
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 
psychotropowych lub innych podobnie działających środków 
 b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki 
lub substancje  
c) zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającą zagrożenie 
bezpieczeństwa lub porządku wydarzenia  
11. W przypadku poruszania się pojazdem na terenie imprezy w stanie wskazującym na 
spożycie alkoholu bądź pod wpływem innych środków odurzających, uczestnik imprezy 
zostanie z niej usunięty oraz powiadomiony zostanie odpowiedni organ prawny  
12. Uczestnik Zlotu zobowiązany jest do poszanowania mienia znajdującego się na terenie 
zlotu i ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Wszelkie kradzieże i 
zniszczenia będą natychmiast zgłaszane właściwemu organowi prawnemu.  
13. Ruch pojazdów na terenie imprezy odbywa się według przepisów prawa o ruchu 
drogowym, dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas 
przemieszczania się po terenie zlotu.  
14. Każdy uczestnik stara się o jak najlepszą prezentację swojego samochodu oraz swoją 
postawą promuje pozytywny wizerunek strażaka i swojej jednostki.  
15. Na terenie Zlotu obowiązują zasady dobrego wychowania, przyjaźni i dobrej zabawy. 
 16. Wszelkie kwestie sporne, oraz inne sprawy nie uwzględnione w regulaminie należy 
zgłaszać do organizatorów.  



17. Każdy Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność karną i cywilną za wszelkie straty 
jakie spowoduje sam lub jego pojazd. Akceptując regulamin własnoręcznym podpisem. 
Uczestnik zrzeka się wszelkich praw do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z 
regresem przeciwko organizatorom, sponsorom, innym uczestnikom, organom władzy, 
właścicielom i zarządcom terenów a także wszelkim i wszystkim osobom powiązanych z 
organizacją Zlotu, z wyjątkiem przypadków gdy wypadek był zamierzony bądź wynikał z 
rażącego zaniedbania. Niniejsza umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania oświadczenia 
o znajomości niniejszego Regulaminu i akceptacji jego postanowień.  
18. Każdy kierujący pojazdem musi posiadać ważne prawo jazdy oraz pozwolenie do 
prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.  
19.Zabrania się przewożenia osób na dachu samochodu jak i wszelkich innych miejscach do 
tego nieprzeznaczonych. 
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć 
dokumentujących przebieg imprezy z udziałem uczestników i gości dla celów reklamowych i 
marketingowych imprezy "Ogólnopolski Zlot Czerwonych Samochodów w Poznaniu". 
Uczestnictwo w zlocie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku 
uczestnika na potrzeby materiałów filmowych i zdjęć dokumentujących przebieg imprezy dla 
celów marketingowych i reklamowych wykorzystywanych i udostępnianych w sposób 
komercyjny na wszelkiego rodzaju nośnikach materialnych(cyfrowych, optycznych) i 
niematerialnych (transmisja danych) 
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie przed i w trakcie trwania 
Zlotu. 
 22. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania wydarzenia będą 
przebywały na terenie zlotu. 
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