
REGULAMIN 

VI Ogólnopolskiego Zlotu Motocyklowego  
Funkcjonariuszy Służb Mundurowych  

OWS „Zimowit” w Wiśle – 24-26 maj 2013 roku 
 

1. Za teren zlotu uznawany jest Ośrodek Wypoczynkowo – Szkoleniowy „Zimowit” w Wiśle ul. 
Wodna 3 oraz trasa parady zgodna z załączoną mapką. 

2. Uczestników obowiązuje rozmieszczenie w pokojach zgodnie z przydziałem określonym 
przez organizatora zlotu. 

3. Organizator zapewnia parking dozorowany na terenie ośrodka.  
4. Uczestników obowiązuje całkowity zakaz jazdy motocyklami po terenie ośrodka w godzinach  

22.00 do godz. 6.00. 
5. Każdy z uczestników zapozna się z regulaminem zlotu i uczestnictwa w paradzie. 
6. Zabrania się wnoszenia na teren zlotu środków odurzających, materiałów i przedmiotów 

niebezpiecznych oraz broni palnej. 
7. Zabrania się uczestnikom rozpalania ognisk w innych miejscach niż wyznaczone przez 

organizatora. 
8. Za zachowanie uczestników na i poza terenem zlotu organizatorzy nie ponoszą 

odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy uczestnik zlotu ponosi odpowiedzialność cywilną 
i karną za własne zachowanie. W razie naruszenia zasad regulaminu, organizator ma 
prawo usunąć uczestnika z terenu zlotu. 

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do 
uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio i 
bezpośrednio w stosunku do osób trzecich. 

10. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy zlotu byli zadowoleni, 
jednakże każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu imprezy 
pod groźbą usunięcia z terenu zlotu. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia uzupełnień i zmian programu, a nawet 
odwołania Zlotu w przypadku zaistnienia przeszkód niezależnych od organizatora. 

12. W przypadku spowodowania szkody w majątku Ośrodka uczestnik zlotu zobowiązany jest 
do pokrycia finansowego wyrządzonych szkód. 

13. Warunki uczestnictwa w paradzie:  
 Prawo uczestniczenia w paradzie mają uczestnicy zlotu. 
 Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie motocykla z ważnymi badaniami 

technicznymi i ważną polisą OC oraz prawa jazdy. Stan techniczny oraz 
uprawnienia mogą zostać zweryfikowane przez organizatorów zlotu lub 
odpowiednie organy. 

 W paradzie mogą uczestniczyć jedynie osoby niebędące pod wpływem alkoholu. 
 Uczestnicy parady mają obowiązek jazdy w uformowanej kolumnie z prędkością 

20-40 km/h, zakaz jej opuszczania, wyprzedzania, wjeżdżania na chodniki itp. 
 Uczestnik parady stosuje się do wszystkich poleceń wydawanych przez osoby 

odpowiedzialne za porządek z ramienia organizatora, oraz Policję. 
 Kolumnę parady prowadzi pilot, którego nie wolno wyprzedzać. 
 Kolumnę parady zamyka samochód wystawiony przez organizatora. 
 Organizatorzy mają prawo zabronić uczestniczenia w paradzie każdemu, kogo 

zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów. 

 

Komitet organizacyjny: 
 
Komandor Zlotu – Wojciech Durnaś 
V-ce Komandor – Jarosław Migas 
Członek – Czesław Stawarz 
Członek – Michał Mudy 
Sekretarz – Katarzyna Samin 


