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Każdy uczestnik OTI Świętokrzyskie 2017 zobowiązany jest stosować się do poniższego regulaminu.
1. Organizator: Wertep Brody, Świętokrzyskie Jeep oraz CAMP 4x4 Małe Jodło zwani dalej „Organizotorem”
2. Miejsce imprezy: Gmina Brody i okolice
3. Warunki uczestnictwa dla uczestników zmotoryzowanych
- posiadanie pojazdu z ważnym badaniem technicznym oraz ubezpieczeniem OC
- posiadanie uprawnień do porowadzenia pojazdu, który uczestniczy w imprezie.
- każdy kierowca bierze udział w spotkaniu na własną odpowiedzialność oraz bierze
odpowiedzialność za każdą osobę wprowadzoną na teren imprezy a w szczególności za
osoby znajdujące się w prowadzonym przez niego pojeździe.
- opłacenie wpisowego
4. Organizator zastrzega sobie prawo do niedouszenia do uczestnictwa w imprezie samochodów niespełniajacych
warunków bezpieczeństwa
5. Każdy uczestnik imprezy musi wyrazić zgodę na filmowanie oraz fotografowanie. Zdjęcia oraz filmy z jego
wizerunkiem mogą zostać opublikowane w mediach.
6. Ograniczenia i zakazy.
Kategorycznie zabrania się:
- Jazdy pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków psychotropowych.
- Naruszania przepisów ruchu drogowego.
- Spożywania alkoholu na torze offroad oraz innych oddcinkach specjalnych.
- Jazdy poza wytyczonymi przez organizatora terenami, omijania przeszkód po uprawach. Tereny przyległe do tras
znajdują się miedzy polami uprawnymi. Za wszelkie szkody na tych terenach odpowiada kerowca.
Sposób korzystania z terenu nie może powodować jego degradacji, a wszczególności trwałego zanieczyszczenia,
zaśmiecenia czy zniszczenia.
Niszczenia otaśmowania.
Niszczenia infrastruktury drogowej
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad fair-play.
Wszelkie stwierdzone w tym zakresie nieprawidłowości będa karane przez organizatorów dyskwalifikacją i usunięciem
zniszczeń na koszt uczestnika.
7. Kategorycznie zabrania się uzywania wyciągarek bez pasów osłaniających drzewa.
8. Organizator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności oraz nie pokrywa
żadnych roszczeń zwiazanych z powstałymi w trakcie imprezy wypadkami i szkodami.
9. Z impezy mogą korzystać tylko osoby:
- stosujace ogólnie pojęte zasady współżycia społecznego
- osoby pełnoletnie lub dzieci pod opieką osoby dorosłej
10. Używany do jazdy pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia kierującego pojazdem a także dla innych
uczestników i użytkowników terenu. Kierowca odpowiada za wszytkie poczynania osób wprowadzonych na imprezę.
11. Organizator zobowiązuje sie do przekazania datków oraz wpisowego na rzecz celu zbiórki.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przeczytałem i zgadam się z każdym punktem niniejszego regulaminu.
Zgadam się na filmowanie i fotografowanie mojego wizerunku w celach publikacji w mediach.
Jestem świadomy niebezpieczeństw związanych z jazdą terenową po bezdrożach i odcinkach specjalnych.
Biorę udział w wydarzeniu z własnej woli i bedę się stosował do niniejszego regulaminu.
Data 9.12.2017
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