
REGULAMIN 

§ 1 

Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas imprezy motocyklowej zwanej dalej „Spotkaniem motocyklistów Moto Wioska”, 

organizowanej w Czciradzu przez Kożuchowskie Stowarzyszenie Bluesowe zwane dalej Organizatorem. 

 

§ 2 

1.Spotkanie ma charakter ogólny. 

2.Każdy uczestnik spotkania ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnicy wjeżdżający na 

teren spotkania akceptują niniejszy regulamin. 

3.Regulamin został zamieszczony na stronie internetowej Organizatora: www.muzycznawioska.pl , ponadto dostępny 

będzie przed wjazdem na teren spotkania. 

§ 3 

1.Uczestnikiem spotkania może być każda osoba pełnoletnia. 

2. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie spotkania wyłącznie pod opieką swoich przedstawicieli ustawowych 

lub osób posiadających pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych na udział niepełnoletniego w spotkaniu. Zgoda 

winna zawierać podpisy wszystkich prawnych opiekunów, ich adresy oraz numery telefonów. 

§ 4 

1.Wstęp na teren spotkania uzależniony jest od zarejestrowania się jako uczestnik i od opłacenia darowizny w kwocie 40 

zł / os na cele Kożuchowskiego Stowarzyszenia Bluesowego * 

2. Darowizny będą przyjmowane gotówką, podczas rejestracji uczestników spotkania motocyklowego 

3. Rejestracja odbywa się na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby rejestrującej się. 

4.Każdy uczestnik otrzymuje identyfikator wraz z talonami na posiłek, umożliwiający pobyt w miejscach dostępnych tylko 

dla uczestników spotkania.  Identyfikator należy okazywać na żądanie osób upoważnionych tj. organizatorów, ochrony, 

organów nadrzędnych. Osoby bez identyfikatora mogą zostać usunięte z terenu spotkania. 

5. Identyfikator jest wydawany tylko jeden raz. W przypadku zgubienia lub zniszczenia nie będą wydawane duplikaty. 

§ 5 

1. Spotkanie nie ma charakteru imprezy masowej. 

2. W związku z postanowieniami ust. 1 niniejszego paragrafu Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby 

uczestników spotkania. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności o której mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu, Organizator nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób przybyłych na spotkanie, które nie zostały dopuszczone do 

udziału w imprezie. 

4. Postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w razie konieczności ograniczenia liczby 

uczestników ze względów logistycznych, a także konieczności zapewnienia pozostałym uczestnikom spotkania 

bezpieczeństwa. 

 

§ 6 

1. Na terenie, na którym spotkanie jest zorganizowane, obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się motocyklami lub 

innymi pojazdami, w sposób mogący stanowić niebezpieczeństwo lub zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia innych 

uczestników spotkania. 

 



2. Uczestnicy spotkania nie mogą podejmować jakichkolwiek działań stwarzających niebezpieczeństwo lub zagrożenie 

dla życia, zdrowia, lub mienia innych uczestników. 

3. Każdy opuszczający teren spotkania zobowiązany jest do jazdy w kasku. 

4. Osoby opuszczające teren spotkania będące pod wpływem alkoholu, nie będą ponownie wpuszczane na teren 

spotkania. 

5. Zabrania się uczestnikom rozpalania ognisk w innych miejscach niż wyznaczone przez organizatora. 

6. Każdy uczestnik spotkania ponosi bezpośrednio pełną odpowiedzialność za skutki swoich działań, w tym w 

szczególności odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną innym uczestnikom jak i za szkody i straty 

spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich. 

7. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania porządku i czystości na terenie spotkania. 

8. Na teren spotkania zabrania się wnoszenia środków odurzających, materiałów i przedmiotów niebezpiecznych oraz 

broni palnej. 

§ 7 

1. W przypadku przygotowania przez organizatora parady motocyklowej, każdy jej uczestnik zobowiązany jest do 

zachowania szczególnej ostrożności, zachowania bezpiecznych odstępów, wykonywania poleceń osób 

odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg parady, jazdę tylko wyznaczoną trasą. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za sytuacje zagrożenia stworzone przez uczestników parady nie stosujących się do regulaminu. 

Uczestnictwo w paradzie oznacza akceptację regulaminu. 

2. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych mają całkowity zakaz uczestnictwa w paradzie 

motocyklowej. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyeliminowania z parady osób nie stosujących się do regulaminu. 

 

§ 8 

1. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania z terenu spotkania uczestników, którzy: 

- nie przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu, 

- stwarzają swoim postępowaniem niebezpieczeństwo powstania po stronie innych uczestników spotkania jakichkolwiek 

szkód. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników spotkania oraz 

ich sprzętu, jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich. 

3. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy byli zadowoleni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Osoby towarzyszące (z wyjątkiem kobiet) są zobowiązane wpłacić darowiznę w kwocie 20 zł,   


