
REGULATIONS OF THE EVENT Smart family meet 2020:

GENERAL PROVISIONS – English version

The event organizer is:

- The Smart club Poland association (hereinafter referred to as the "Organizer").

The regulations are issued by the organizer of the recreation and exhibition event under the name:

Smart family meet 2020 which will take place on 06th-09th August 2020 in Jelenia Góra (58-500) at
the Aeroclub Jeleniogórski airport - at ul. Wincentego Pola. (hereinafter referred to as "the Party"),

·0 The Regulations are addressed to all persons who will stay in the area where the Event is 
held during the Event. Every person staying in this area during the Event is obliged to 
comply with the provisions of these Regulations.

·1 The event is of a recreational and exhibition nature.
·2 The purpose of the Regulations is to ensure the safety of the Event by defining the rules of 

behaviour of persons present at the Event and their use of the area where the Event is 
held, as well as the devices located on it, as well as regulating the rights and obligations of 
the participants of the Event.

RULES OF BEHAVIOR AT THE PARTY
All persons present at the event are obliged to:

·3 Behave in accordance with the rules of the event and applicable regulations, including fire 
safety regulations, to comply with the organizer's and security services instructions.

·4 Use the equipment at the rally area for its intended purpose,
·5 Do not enter areas that are not allowed to spectators (service rooms)
·6 Notify the security service at the event of threats to public security and order.
·7 Report all accidents and damages to security services.
·8 In case of danger, immediately go to the emergency exits.
·9 Detailed rules of conduct of event participants in the event of evacuation will be made 

public from the stage in the form of messages.

III. ADMISSION TO THE PARTY:

The event area will be open to the public from August 6th to 9th, 2020 at the following times:

- 06.08.2020 - from 16:00 to 22:00,

- 07.08.2020 - from 08:00 to 00:00,

- 08.08.2020 - from 08:00 to 00:00,

- 09.08.2020 - from 08:00 to 15:00.



·10 In order to allow free movement around the rally, an identification band will be worn at the
entrance of each adult to authorize them to be in authorized places on the rally.

·11 The band for the audience, in the colour set by the organizer, is valid only on the day of 
putting it on at the given day. In order to maintain order and improve the organization of 
the rally, the above procedure is repeated every day of the rally.

·12 The audience will be able to enter the rally the next day upon presentation of a new band 
binding on that day.

·13 The Event Organizer may refuse people entry to the Event: Under the visible influence of 
alcohol, narcotic drugs, psychotropic drugs or other similar agents, possessing weapons or 
other dangerous objects, materials, products, beverages, products or substances 
considered dangerous (it is the responsibility of the Security Service to assess items as 
dangerous)

·14 Behaving aggressively, provocatively, or otherwise posing a threat to the safety or order of 
the Event.

·15 Outside the hours indicated in point 1 par. III, unauthorized persons are not allowed to 
enter the rally.

·16 It is forbidden for persons participating into the Event to bring and possess weapons or 
other dangerous objects, explosives, pyrotechnic articles, fire hazardous materials, 
alcoholic beverages, intoxicants or psychotropic substances.

·17 It may be ordered forfeiture of the items listed in point 7, even if they were not the 
property of the perpetrator.

·18 Persons with a dog without a muzzle are not allowed to enter the event area. The dog's 
guardian should have a droppings bag. In the event of animal contamination of the party 
area, the dog's guardian must clean it up immediately.

·19 COMPETITIONS AND VOTING CARDS:
·20 Every person present at the Event has the right to participate in all competitions - carried 

out during its duration, provided that it meets their conditions determined each time by 
the person conducting the given competition.

·21 ORGANIZATIONAL AND REGULATORY RULES APPLICABLE AT THE EVENT:
·22 The organizer ensures the safety of those present at the Event and order during the Event, 

through, among others:
·23 Order Service distinguished by clothing items;
·24 Providing medical assistance and hygiene and sanitary facilities;
·25 Co-organizers and subcontractors are required to have a valid liability insurance policy.
·26 Co-organizers, subcontractors and their subcontractors and participants are responsible for 

their subcontractors.
·27 Event participants and all other persons who are in the Event Area are obliged to follow the

orders of the Police. Minors participating in the Event under the sole responsibility of the 
persons who supervise them.

·28 Event Participants and all other persons who are on the Event Area are obliged to behave in
a manner that does not endanger the safety of other people present at the Event, and in 
particular to comply with the provisions of the Regulations. 

·29  There is a speed limit of 5 km / h at the event site. It is prohibited to carry out the activities
listed below under the threat of removal from the event area:

·30 It is forbidden to conduct any promotional, commercial or other gainful activity on the 
Event Venue without the Organizer's authorization.

·31 It is forbidden to use open fire in any form at the rally, including firing up: bonfires, grills, 
gas burners etc. the ban does not apply on the premises of gastronomic points authorized 



by the organizer. Persons who do not comply with this point will be immediately removed 
from the rally area.

·32 it is forbidden to bring and consume alcoholic beverages bought outside the catering 
establishments authorized by the Organizer. Persons bringing alcoholic beverages to the 
event area will be asked to leave them outside the event area. Security has the right to 
verify the contents of packages brought to the event site.

·33 It is forbidden to destroy signs and information boards, advertising media, devices and 
equipment located on the premises of the Event, including vehicles of participants and 
organizers, etc.

·34 It is forbidden to drive around the rally in motor vehicles except roads marked by the 
organizer.

·35 Driving under the influence of alcohol is strictly forbidden. Any attempt to start a motor 
vehicle by a person under the influence of alcohol will result in an immediate call to the 
Police. This applies when a person is a drunk.

·36 It is forbidden to: park outside designated places, dangerous vehicle manoeuvres, "burning 
rubber" and drift except for the designated place, ride on the roof, bonnet or trunk of the 
vehicle, play loud music and "shoot at the crowd".

·37 Photographing and filming with the intention of subsequent use requires the consent of the
organizer.

·38 The organizer reserves the exclusive right to use and distribute to the persons staying at the
rally all identification elements, such as identifiers, wristbands, lanyards, etc.

·39 The organizer reserves the right to confiscate unauthorized identification elements to 
persons who use them.

·40 Persons using unauthorized identification elements will be told by the Police to leave the 
rally area.

·41 The organizer informs that the event will be recorded: image and sound by photo and video
techniques. The organizer is entitled to record the course of the Event, in particular the 
behaviour of people, using video and sound recording devices. Entering the Event area is 
tantamount to agreeing to register your image and your vehicle / motorcycle, including 
allowing them to be used for outdoor photography with the possibility of using them in all 
fields of use.

·42 The materials collected during recording the course of the event, which may constitute 
evidence enabling the initiation of criminal proceedings or proceedings in cases of offenses 
or evidence that may be relevant for such proceedings, are immediately forwarded by the 
organizer to the district prosecutor competent for the place of the event or the territorial 
competent commander of the Police, if necessary, with a request to initiate criminal 
proceedings or with a request for punishment, unless he himself notifies about the crime or
applies for punishment in cases of misconduct.

·43 Order Service, holding an identifier placed in a visible place, are entitled to:
·44 Identification of persons in order to establish their identity,
·45 Controlling identification elements of people staying at the Event,
·46 Browsing the contents of luggage, clothing of persons, in case of suspicion that these 

persons bring or possess the items referred to in point 5 par III of these Regulations,
·47 Issuing order orders to persons disrupting public order or behaving contrary to the rules of 

the Event, and in the event of failure to comply with these instructions - to call them to 
leave the Event;

·48 The use of physical force in the form of incapacitating tricks and similar defence techniques 
in the event of a threat to the goods entrusted to protection or repelling an attack on a 
member of the Security Services or another person, on the principles set out in art. 38 of 



the Act of August 22, 1997 on the protection of persons and property (Journal of Laws No. 
114, item 740, as amended),

·49 Apprehending persons who pose a direct threat to human life or health, as well as 
protected property, for immediate transmission to the Police.

·50 In the case of finding in the contents of the reviewed luggage or clothing, weapons or other
dangerous items, alcoholic beverages, explosives, pyrotechnics and fire hazardous 
substances, and narcotic and psychotropic substances, a member of the Order Service shall 
apprehend the person in whom the items or luggage were found upon their receipt, he 
prepares a report on this activity, and then passes that person to the Police along with the 
items received.

·51 The event organizer is not responsible for any damage to health and life of persons 
participating in fitness competitions held during the event. Persons participating in the 
abovementioned competitions and any other activities they undertake at the event, do so 
solely at their own risk. The event organizer is not responsible for any damage to health 
and life of persons resulting from violation of the rules.

·52 It is forbidden to leave any items unattended, including luggage or other property. The 
organizer does not bear any responsibility for items left at the rally, including in vehicles at 
the rally.

·53 It is forbidden to bring a tow truck to the rally area, except for the written permission of the
organizer.

·54 It is forbidden to enter and bring bicycles and other similar bikes to the rally area.
·55 RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTY PARTICIPANTS:
·56 The organizer reserves the right to determine and change the course of the Event for 

justified reasons, e.g. cancellation of the artist's arrival, force majeure, etc., as well as the 
right to determine and change the program in terms of artistic and time.

·57 Event participants are required to comply with generally applicable laws:
·58 Fire
·59 Cleaning
·60 Road traffic
·61 Event participants have the right to use:
·62 Any places and devices made available to the public,
·63 Medical care in case of sudden illness or accident
·64 Help event organizers and law enforcement in unforeseen situations.

VII. COMPLAINTS:

All complaints must be submitted in writing at the latest within 7 days from the end of the Event to
the following correspondence address of the Organizer:
Smart club Poland Ul. Leśna 44c 05-501 Łoziska, MAZOWIECKIE.

The organizer recognizes complaints submitted in accordance with point 1 within 21 days of their 
delivery to the Organizer by registered mail. The claimant must have proof of posting a registered 
letter.
VIII. FINAL PROVISIONS:

·65 All rights to the Event name, logo, graphic, audio and television materials are reserved to 
the Organizer.

·66 The organizer is not responsible for the effects of force majeure. 



·67 Force Majeure is an event that is beyond the control of the Organizer, which makes the 
performance of the obligations impossible or that it may be considered impossible due to 
the circumstances. 

·68 Force Majeure is in particular: atmospheric conditions, breakdowns or disturbances in the 
operation of devices supplying electricity, heat, light, warfare or actions of state or local 
authorities in the formulation of policies, laws and regulations affecting the performance of
obligations.

These Regulations are available: on the Event's website, 
www.smartfamilymeet2020.com

In the organizers' office at the Event.
Amendments to the Regulations require that they be disclosed in the manner described in point 3 
pairs VIII of the Regulations.

Order Service may issue their own security and fire safety instructions. in accordance with 
applicable law.
For non-compliance with the regulations, the organizer reserves the right to remove the driver and
vehicle from the event area at the expense of the driver.

- tow away a vehicle - PLN 300,

- paid parking - 150 PLN / day.



Regulamins 
Polish version

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Organizatorem imprezy jest:

– stowarzyszenie smart klub polska, (zwana dalej: „Organizatorem”).

Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy rekreacyjno – wystawienniczej pod nazwą:
Smart family meet 2020 który odbędzie się w dniach 06-09 sierpnia 2020 r. w Jeleniej Górze (58-
500) na terenie lotniska Aeroklubu Jeleniogórskiego – przy ulicy Wincentego Pola. (wydarzenie 
zwane dalej: „Imprezą”),

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na 
terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w 
czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Impreza ma charakter rekreacyjno-wystawowy.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania

się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest 
Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków 
uczestników Imprezy.

4. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA TERENIE IMPREZY
5. Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy zobowiązane są do:
6. zachowania się zgodnie z regulaminem imprezy oraz obowiązującymi przepisami, w tym z 

przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego,
7. podporządkowania się poleceniom organizatora, służb ochrony.
8. korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie zlotu zgodnie z ich przeznaczeniem,
9. nie wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczalne dla widzów (pomieszczenia służbowe)
10.powiadomienia służby ochrony w przypadku ujawnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku 

publicznego,
11.zgłaszania wszelkich wypadków oraz szkód, służbom ochrony,
12.W razie zagrożenia należy bezzwłocznie kierować się w stronę wyjść ewakuacyjnych.
13.Szczegółowe zasady postępowania uczestników imprezy w przypadku ewakuacji zostaną podane 

do publicznej wiadomości ze sceny w postaci komunikatów.
III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY:

1. Teren Imprezy otwarty będzie dla publiczności w dniach 06-09 sierpnia 2020 r. w następujących 
godzinach:

– 06.08.2020 r. – w godzinach od 16:00 do 22:00,

– 07.08.2020 r. – w godzinach od 08:00 do 00:00,

– 08.08.2020 r. – w godzinach od 08:00 do 00:00,

– 09.08.2020 r. – w godzinach od 08:00 do 15:00.

1. W celu umożliwienia swobodnego poruszania się po terenie zlotu, przy wejściu każdej dorosłej 
osobie zostanie założona opaska identyfikacyjna uprawniająca do przebywania w uprawnionych 
miejscach na terenie zlotu.

2. Opaska dla publiczności, w ustalonym przez organizatora kolorze, obowiązuje wyłącznie w dniu 
założenia jej na dany dzień. W celu utrzymania ładu i porządku na zlocie oraz usprawnienia 
organizacji zlotu powyższa procedura jest powtarzana w każdy dzień zlotu.

3. Wejście publiczności na teren zlotu następnego dnia będzie możliwe za okazaniem nowej, 
obowiązującej tego dnia, opaski.

4. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
5. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub 

innych podobnie działających środków,



6. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub 
substancje uznawane za niebezpieczne (ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb 
Porządkowych)

7. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie 
bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.

8. bez wskazania przyczyny.
9. Poza godzinami wskazanymi w pkt. 1 par. III, na terenie zlotu obowiązuje zakaz przebywania 

osobom do tego nieupoważnionym.
10.Zabrania się wnoszenia na Imprezę i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych 

niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów 
pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji 
psychotropowych.

11.Może być orzeczony przepadek przedmiotów wymienionych w punkcie 5, chociażby nie stanowiły 
własności sprawcy.

12.Zabrania się wstępu na teren imprezy osobom z psem bez kagańca. Opiekun psa powinien 
posiadać torebkę na odchody. W przypadku gdyby doszło do zanieczyszczenia przez zwierzę terenu
imprezy opiekun psa musi natychmiast je posprzątać.

13.KONKURSY I KARTY DO GŁOSOWANIA:
14.Każda przebywająca na Imprezie osoba ma prawo do udziału we wszystkich- przeprowadzanych 

podczas jej trwania- konkursach, o ile spełnia ich warunki określane każdorazowo przez 
prowadzącego dany konkurs.

15.ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
16.Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas 

trwania Imprezy, poprzez m.in.:
17.Służby Porządkowe wyróżniające się elementami ubioru;
18.Udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
19.Współorganizatorzy i podwykonawcy mają obowiązek posiadania ważnej polisy OC.
20.Współorganizatorzy, podwykonawcy i ich podwykonawcy oraz uczestnicy odpowiadają za swoich 

podwykonawców.
21.Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane 

są stosować się do poleceń Służb Porządkowych. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na 
wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

22.Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są
zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w 
szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Na terenie imprezy obowiązuje ograniczenie 
prędkości do 5 km/h. Zakazuje się prowadzenia wymienionych poniżej czynności pod groźbą 
usunięcia z terenu imprezy:

23.zakazane jest prowadzenie na Terenie Imprezy jakiejkolwiek działalności promocyjnej, handlowej 
lub innej zarobkowej bez autoryzacji Organizatora.

24.zakazane jest używanie na terenie zlotu otwartego ognia pod jakąkolwiek postacią, a to m. in. 
rozpalania: ognisk, grillów, palników gazowych itp. zakaz nie obowiązuje na terenie uprawnionych 
przez organizatora punktów gastronomicznych. Osoby, które nie zastosują się do tego punktu 
zostaną natychmiastowo usunięte z terenu zlotu.

25.zakazane jest wnoszenie i spożywanie na terenie zlotu napojów alkoholowych zakupionych poza 
uprawnionymi przez Organizatora punktami gastronomicznymi. Osoby wnoszące na teren imprezy 
napoje alkoholowe będą proszone o pozostawienie ich poza terenem imprezy. Ochrona ma prawo 
weryfikować zawartość wnoszonych na teren imprezy pakunków.

26.Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i 
sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, w tym pojazdów uczestników i organizatorów, itp.

27.zakazane jest poruszanie się po terenie zlotu pojazdami silnikowymi poza wytyczonymi do tego 
przez organizatora drogami.

28.obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów silnikowych pod wpływem alkoholu. 
Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem 
alkoholu skutkować będzie natychmiastowym wezwaniem Policji. Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba 



nietrzeźwa uruchamiając samochód spowodowałaby realne zagrożenie dla zdrowia i życia lub 
mienia pozostałych uczestników zlotu. W tym momencie za kryterium trzeźwości uznaje się wynik 
przenośnego komercyjnego i nie homologowanego testera trzeźwości powyżej 0,2 promila

29.zakazane jest organizowanie licytacji, głośne odtwarzanie muzyki oraz organizowanie występów i 
innych form zabawowych w tym konkursów i licytacji bez autoryzacji Organizatora.

30.Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich 
przeznaczeniem,

31.zakazane jest: parkowanie poza miejscami wyznaczonymi do tego, niebezpiecznych manewrów 
pojazdem, „palenia gumy” i driftu z wyjątkiem miejsca do tego wyznaczonego, jazdy na dachu, 
masce lub bagażniku pojazdu, puszczania głośnej muzyki oraz „strzelania w tłumik”.

32.fotografowanie oraz filmowanie z zamiarem późniejszego wykorzystania wymaga uzyskania zgody 
organizatora.

33.Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do używania i rozprowadzania wśród osób 
przebywających na terenie zlotu wszelkich elementów identyfikacyjnych, takich jak identyfikatory, 
opaski identyfikacyjne na rękę, smycze itp.

34.Organizator zastrzega sobie prawo do konfiskaty nieautoryzowanych elementów identyfikacyjnych 
osobom, które się nimi posługują.

35.Osoby posługujące się nieautoryzowanymi elementami identyfikacyjnymi będą wzywane przez 
Służby Porządkowe do bezwzględnego opuszczenia terenu zlotu.

36.Organizator informuje, że na terenie Imprezy będzie rejestrowany obraz oraz dźwięk technikami 
foto i video. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności 
zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Wejście na teren Imprezy jest 
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrowanie swojego wizerunku oraz swojego 
pojazdu/motocykla włącznie z umożliwieniem wykorzystania ich do przeprowadzenia zdjęć 
plenerowych z możliwością wykorzystania ich na wszelkich polach eksploatacji.

37.Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy, mogące stanowić dowody 
pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub
dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, organizator niezwłocznie 
przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonej 
imprezy lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu Policji, w razie potrzeby z 
wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam 
zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia.

38.Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są 
uprawnione do:

39.legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
40.kontrolowania elementów identyfikacyjnych osób przebywających na terenie Imprezy,
41.przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub 

posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 5 par. III niniejszego Regulaminu,
42.wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się

niezgodnie z regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do 
opuszczenia Imprezy;

43.stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w 
przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb 
Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 
o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),

44.ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla 
życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

45.W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych 
niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych 
i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb 
Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono 
te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę 
osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.



46.Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu i życiu 
osób uczestniczących w konkursach sprawnościowych przeprowadzanych podczas imprezy. Osoby 
biorące udział w wyżej wymienionych konkursach i wszelkich innych działaniach, jakie podejmują 
na imprezie, robią to wyłącznie na własną odpowiedzialność. Organizator imprezy nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu i życiu osób wynikający z łamania zasad 
regulaminu.

47.Zabronione jest pozostawianie bez opieki wszelkich przedmiotów, w tym bagażu lub innego mienia.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie zlotu, w 
tym w pojazdach znajdujących się na terenie zlotu.

48.Obowiązuje zakaz wjazdu lawetą na teren zlotu poza pisemną zgodą udzieloną przez organizatora.
49.Obowiązuje zakaz wjazdu i wprowadzania rowerów i innych tego typu jednośladów na teren zlotu.
50.PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:
51.Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych 

powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i 
zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym.

52.Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów:
53.przeciwpożarowych
54.porządkowych
55.ruchu drogowego
56.Uczestnicy Imprezy mają prawo do korzystania z:
57.wszelkich udostępnionych dla publiczności miejsc i urządzeń,
58.opieki medycznej w przypadku nagłego zachorowania bądź nieszczęśliwego wypadku
59.pomocy organizatorów Imprezy i służb porządkowych w nieprzewidzianych sytuacjach.

VII. REKLAMACJE:
1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia 

zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:
smart klub polska Ul. Leśna 44c 05-501 Łoziska, województwo MAZOWIECKIE

1. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 1 w terminie 21 dni od dnia ich 
doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania
listu poleconego.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Wszelkie prawa do nazwy, logo, materiałów graficznych, dźwiękowych i telewizyjnych Imprezy są 
zastrzeżone na rzecz Organizatora.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje 
się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest 
niemożliwe lub, że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę 
Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń 
dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz 
państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających 
wpływ na wykonanie zobowiązań.

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

4. na stronie internetowej Imprezy, tj.www.smartfamilymeet2020.com

5. w biurze organizatorów na terenie Imprezy.
6. Zmiany Regulaminu wymagają ich podania do wiadomości w sposób opisany w pkt. 3 par VIII 

Regulaminu.
7. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie 

zobowiązującymi przepisami prawa.
8. Za nieprzestrzeganie regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia kierowcy oraz 

pojazdu z terenu imprezy na koszt kierującego pojazdem.

– odholowanie pojazdu – 300 zł,

– parking płatny – 150 zł/doba.

http://www.smartfamilymeet2020.com/

