REGULAMIN IMPREZY „2-GO ZLOT ZABYTKOWYCH NOS-ÓW”

• Do udziału zapraszamy posiadaczy samochodów zabytkowych oraz samochodów
królujących na drogach w epoce PRL. Mile widziane pojazdy z rejestracją powiatu
ostródzkiego (NOS)
• Zbiórka uczestników Zlotu na parkingu Starostwa powiatowego w Ostródzie (ul. Jana II
Sobieskiego 5) o godzinie 12:00. Czas trwania wystawy 2 – 2,5 godziny.
• Wyjazd uczestników Zlotu z parkingu w stronę Sajmino Family House w Kajkowie (ul.
Kajki 6) wyznaczoną trasą. Wyjazd około godz. 14:00, czas trwania przejazdu około 40 – 60
minut
• Przyjazd na teren Sajmino Family House około godziny 15:00 i ustawienie aut na
hotelowym parkingu - ruch będzie kierowany przez pracowników OSP.
• Uczestnicy przybywają na imprezę na własną odpowiedzialność oraz na własny koszt.
• Za szkody wyrządzone podczas imprezy odpowiada wyrządzający szkodę.
• W czasie zlotu każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz
respektowania ustaleń dotyczących bezpieczeństwa i porządku.
• Każdy Uczestnik odpowiada za swoje mienie i ma obowiązek zabezpieczenia się przed jego
utratą lub zniszczeniem.
• Zabrania się prowadzenia pojazdów, jeśli kierujący jest pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających.
• Każdy pojazd musi posiadać ważne ubezpieczenie OC oraz przegląd techniczny, będący
dowodem sprawności pojazdu. Kierujący musi posiadać ważne prawo jazdy.
• Podczas Zlotu Uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad ruchu drogowego.
• Organizatorzy zachęcają do stylizacji swoich pojazdów na lata ich świetności (na przykład
poprzez umieszczenie gadżetów w aucie) lub w inny oryginalny sposób
• Uczestników informujemy, że ze zdjęć i filmów wykonanych podczas zlotu powstanie film,
dokumentujący wydarzenie, a także niektóre zdjęcia będą udostępnione na portalach
społecznościowych organizatora. Udział w Zlocie jest jednocześnie zgodą na wykorzystanie
swojego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz filmach.
• Rejestracja odbywać się będzie w formie online (m.szybkowska@sajmino.pl) i/lub
telefonicznie (664 947 628)
• Przystąpienie do udziału w Zlocie jest równocześnie akceptacją informacji zamieszczonych
w Regulaminie i wyrażeniem zgody na udostępnienie swoich danych osobowych
umożliwiających identyfikację oraz kontakt.

