
Regulamin Imprez  Masowych 
"Majówka z BMW” - 5 maja 2018r. 

 
I. ORGANIZATOR 

 

 BMW M-Power Club  ul. Raszei 2a/78,  87-100 Toruo 

 

 Zarząd "BMW M Power Club": 

 Prezes - Przemysław Stanikowski 

 V-ce Prezes – Anna Paczkowska 

 Asystent Zarządu – Krzysztof Galon 

 Skarbnik – Adam Dołęgowski 

  

II.   POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1) Uczestnikiem imprezy może byd  każda osoba fizyczna posiadająca samochód lub motocykl, 

posiadająca prawo jazdy. 

2) Wstęp na imprezę jest odpłatny. 

3) Osoby małoletnie  do lat 14 mają wstęp darmowy pod opieką pełnoletnich opiekunów. 

4) Nie mają prawa wstępu na imprezę osoby wnoszące lub wwożące alkohol, środki odurzające,    

wyroby pirotechniczne, łatwopalne i inne niebezpieczne materiały i narzędzia. 

5) Wszystkie osoby znajdujące się na terenie imprezy obowiązuje bezwzględne dostosowanie się do 

poleceo służb porządkowych i zabezpieczenia. 

Służby porządkowe mają prawo do: 

• Legitymowania uczestników w celu ustalenia tożsamości. 

• Sprawdzanie czy osoba jest uprawniona do przebywania na imprezie. 

• Dokonywanie kontroli bagażu jak i odzieży osób, gdy zaistnieje podejrzenie, że  wnosi ona na 

 imprezę broo lub inne niebezpieczne przedmioty, oraz materiały  wybuchowe, wyroby 

 pirotechniczne środki odurzające , psychotropowe lub alkohol. 

• Usunięcia z imprezy osoby, która swym zachowaniem ją zakłóca. 



• Usunięcie osoby stwarzającej bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia  ludzkiego, a   

 także  chronionego mienia i niezwłoczne przekazanie jej Policji. 

6) Na terenie imprezy obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego. 

7) Zabrania się parkowania pojazdów na drogach dojazdowych i ewakuacyjnych. 

8) Podczas wykonywania jakichkolwiek napraw serwisowych (w wyznaczonych miejscach) nie można 

dopuścid do zanieczyszczenia środowiska. 

9) Uczestnicy imprezy mogą brad udział w próbach sportowych tylko w miejscu i czasie do tego 

przeznaczonym, pod nadzorem służb porządkowych i komisji prowadzącej konkurencję. 

10) Osoby biorące udział w konkurencjach sportowych ponoszą odpowiedzialnośd za wszelkie szkody 

i wypadki spowodowane przez nich samych w konsekwencji nie zachowania szczególnej ostrożności 

podczas próby. 

11) W czasie przeprowadzania konkurencji sportowych wszystkie osoby nie biorące w nich udziału 

mają obowiązek znajdowad się w sektorach przeznaczonych specjalnie dla widzów. 

12) Odpowiedzialnośd za wszelkie szkody i wypadki spowodowane przez uczestników imprezy w 

stosunku do osób trzecich i ich mienia oraz w stosunku do innych uczestników imprezy ponoszą 

wyłącznie ich sprawcy. 

13) Każdą osobę zakłócającą imprezę lub nie przestrzegającą regulaminu imprezy i obiektu służby 

porządkowe mają prawo usunąd z terenu imprezy niezależnie od posiadanego biletu wstępu. 

14) Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Klubu. 

 

Powyższy Regulamin, jak i program imprezy wywieszony zostanie na tablicy przed wejściem na obiekt 

oraz na tablicy  informacyjnej i biurze imprezy. 

W trakcie imprezy treśd Regulaminu i programu zostanie odczytana kilkukrotnie przez spikera celem 

zapoznania  uczestników i widzów. 

 

         Organizator 


