Regulamin PARADY MOTOCYKLOWEJ – Żywiec 10-12 sierpień 2018
1. Organizatorami Parady Motocyklowej jest Stowarzyszenie Kulturalne Mojabancarella, mające
siedzibę w Rzymie.
2. Parada Motocyklowa jest elementem ZLOTU MOTOCYKLOWEGO PRZY KWAŚNICY, który z kolei
jest elementem XV FESTIWALU KWAŚNICY. Odbywa się trasą wyznaczoną przez Organizatorów w
obrębie Miasta Żywiec.
3. Warunkiem uczestnictwa w Paradzie jest pobranie identyfikatora podczas rejestracji udziału w
Zlocie oraz w punkcie organizacyjnym w miejscu formowania Parady (parking koło Amfiteatru
pod Grojcem). Poprzez fakt pobrania identyfikatora, kierowca – uczestnik i wszyscy członkowie
jego ekipy przyjmują bez zastrzeżeń przepisy regulaminu Parady Motocyklowej.
4. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z jednoczesnym złożeniem Organizatorowi przez
uczestnika oświadczeń o : zdolności do udziału w Paradzie i o uczestnictwie na własną
odpowiedzialność, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zapoznaniu się i
przestrzeganiu niniejszego regulaminu.
5. W Paradzie Motocyklowej uczestniczyć mogą motocykle, skutery wraz z pasażerami.
6. Warunkiem uczestnictwa w Paradzie jest posiadanie pojazdu z ważnymi badaniami technicznymi
i ważną polisą OC, prawa jazdy, dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami,
dokumentu tożsamości lub legitymacji, ochronnego kasku motocyklowego atestowanego.
7. Pojazdem uczestniczącym w Paradzie Motocyklowej może jechać tylko ilość osób określona w
dowodzie rejestracyjnym.
8. Stan techniczny pojazdów oraz uprawnienia kierowców mogą zostać zweryfikowane przez
Organizatorów lub odpowiednie organy.
9. W Paradzie Motocyklowej mogą uczestniczyć jedynie osoby niebędące pod wpływem alkoholu,
ani pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających, a także pod wpływem wszelkich środków
mogących ograniczyć prawidłowe prowadzenie pojazdu.
10. Organizatorzy mają prawo zabronić uczestniczenia w Paradzie Motocyklowej każdemu, kogo
zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów.
11. Przejazd prowadzony będzie w warunkach ograniczonego ruchu drogowego i dlatego należy
bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
12. W trakcie Parady Motocyklowej jego uczestnicy korzystają tylko z jednego pasa ruchu.
13. Uczestnicy Parady mają obowiązek jazdy w uformowanej kolumnie z prędkością wyznaczoną
przez pilota, (zakaz wyprzedzania pilota, opuszczania kolumny, wyjeżdżania na przeciwległy pas
ruchu, wyprzedzania, wjeżdżania na chodniki dla pieszych, wjeżdżania na pasy rozdzielające
jezdnię, zawracania, akrobacji na pojeździe). Zgodnie z USTAWĄ z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602) Art. 60.1 zabrania się używania pojazdu w sposób
zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim.
14. Organizatorzy Parady zapewniają pilotowanie kolumny samochodów i motocykli poprzez
zabezpieczenie czoła i tyłu kolumny pojazdów, a także zabezpieczenie skrzyżowań zbiegu ulic na
trasie Parady Motocyklowej.
15. Każdy uczestnik Parady Motocyklowej stosuje się do poleceń służb porządkowych Organizatora
oraz Policji.
16. Uczestnicy Parady Motocyklowej biorą udział w imprezie na własne ryzyko.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do
uczestników Parady Motocyklowej oraz ich sprzętu, jak i za szkody i straty spowodowane
pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność
cywilną i karną za własne zachowanie.
18. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem.
19. Każdy uczestnik przejazdu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu pod
groźbą usunięcia z Parady Motocyklowej i dalszej części ZLOTU MOTOCYKLOWEGO PRZY
KWAŚNICY oraz XV FESTIWALU KWAŚNICY
ORGANIZATOR

