REGULAMIN ZLOTU POJAZDÓW ZABYTKOWYCH
MOTOCLASSIC WROCŁAW 2017

1.

Impreza MotoClassic Wrocław organizowana jest przez Towarzystwo Automobilowe Topacz, z siedzibą w
miejscowości Ślęza, ul. Główna 12, 55-040 Gmina Kobierzyce, zarejestrowana pod numerem KRS:
0000377658, NIP: 8961530832,REGON: 021863526.

2.

W zlocie mogą brać udział pojazdy wyprodukowane do 31 grudnia 1980 roku, przy czym Organizator
zastrzega sobie prawo do zaproszenia do udziału w Zlocie pojazdów młodszych o szczególnej wartości
historycznej.

3.

Organizator przyjmuje zgłoszenia i rejestruje załogi najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2017 r. Termin Zlotu to
18-20 sierpnia 2017 r. z możliwością przyjazdu 17 sierpnia 2017 r. za dodatkową opłatą (koszt doby
hotelowej w wybranym wariancie cenowym) lub bezpłatnie w przypadku korzystania z pola namiotowego.

4.

Zawodnicy startują w próbach sprawnościowych na własną odpowiedzialność, a wszystkie szkody wynikłe
z ich startu, tak wobec siebie, swoich pojazdów, jak i osób trzecich zobowiązani są pokryć we własnym
zakresie.

5.

W czasie Zlotu kierowcy pojazdów zobowiązani są do zachowania trzeźwości, a Organizator ma prawo to
sprawdzić za pomocą alkomatu.

6.

Uczestnicy są zobowiązani do dozoru nad swym mieniem ruchomym, w którego sprawowaniu pomaga
Organizator przez wyznaczone do tego osoby. Organizator nie odpowiada za winę w nadzorze w
przypadku strat wywołanych w wyniku zaniedbania lub lekkomyślności uczestników.

7.

Na terenie imprezy obowiązuje zakaz uruchamiania silnika pojazdu za wyjątkiem wjazdu, wyjazdu na
teren imprezy i przejazdu w inne miejsce. Ponadto zabrania się poruszania pojazdami
zmechanizowanymi po godz. 22.00.

8.

W dniach 19 sierpnia 2017 r. w godz. 10.00-20.00 oraz 20 sierpnia 2017 r. w godz. 10.00-19.00 impreza
na wydzielonym terenie kompleksu Zamek Topacz ma charakter imprezy masowej, w związku z
powyższym Uczestników znajdujących się na jej terenie obowiązuje dodatkowo Regulamin Imprezy
Masowej Zlotu Pojazdów Zabytkowych MotoClassic Wrocław 2017.

9.

Uczestnicy Zlotu wpłacają wpisowe w wysokości 200 zł za każdą osobę dorosłą, z którego Organizator
pokrywa koszt atrakcji przewidzianych dla Uczestników Zlotu na terenie Zamku Topacz, nagród, tablic
rajdowych i gadżetów. Wpisowe dla dzieci do lat 18 jest bezpłatne.

10.

Ewentualne zakwaterowanie uczestników jest możliwe w dwóch wariantach, których wybór należy
potwierdzić, wypełniając formularz zgłoszeniowy. Ilość miejsc w Hotelu Topacz jest ograniczona i
decyduje kolejność zgłoszeń.

11.

Załogę motocykla lub samochodu uczestniczącego w Zlocie stanowi jedna lub dwie osoby. Każda
dodatkowa osoba może być zgłoszona przez załogę do udziału w zlocie za dodatkową opłatą za
uczestnictwo oraz koszt zakwaterowania w wybranym wariancie cenowym - w miarę wolnych miejsc
hotelowych lub campingowych.

12.

Bal Komandorski ma charakter otwarty, odpłatny i jest imprezą o charakterze dobroczynnym, oferowaną
odpłatnie do wyczerpania miejsc.

13.

Udział w przejeździe kolumny samochodów zabytkowych otwierającej Zlot jest dobrowolny, deklarowany
wraz poprzez formularz zgłoszeniowy. Organizator zapewnia ewentualną wymaganą organizację ruchu w
asyście Policji oraz pomoc w dozorze aut podczas ich eksponowania. Pierwszeństwo posiadają pojazdy
sprzed 1945 roku, decyduje również kolejność zgłoszeń. Maksymalna liczba aut mogących wziąć udział w
przejeździe kolumny samochodów zabytkowych to 40 pojazdów (ilość pojazdów podyktowana względami
organizacyjnymi, wymogami bezpieczeństwa i przepisami ruchu drogowego).

14.

Organizator prowadzi sprzedaż biletów dla zwiedzających teren zlotu na terenie Zamku Topacz w dniach
19 i 20 sierpnia 2017 r. Dochód z Imprezy Organizator przeznaczy na wydatki związane z organizacją
Imprezy.

15.

Organizator zapewnia możliwość uczestnictwa w imprezie ﬁrmom, prowadzącym sprzedaż towarów i
usług zaakceptowanych przez Organizatora Zlotu.

16.

Organizator zapewnia możliwość wymiany marketingowej i reklamowej na podstawie zawieranych
odrębnych umów sponsorskich w celu pozyskania środków przeznaczonych na organizacje Zlotu.

17.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów ﬁlmowych i zdjęć dokumentujących
przebieg imprezy z udziałem uczestników i gości dla celów reklamowych i marketingowych imprezy
MotoClassic Wrocław. Uczestnictwo w Zlocie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
wizerunku uczestnika na potrzeby materiałów ﬁlmowych i zdjęć dokumentujących przebieg imprezy dla
celów reklamowych i marketingowych imprezy MotoClassic Wrocław utrwalonych podczas imprezy,
wykorzystywanych i udostępnianych w sposób komercyjny w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach
materialnych (cyfrowych, optycznych itp.) i niematerialnych (transmisja danych).

18.

Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia dla zwiedzających dodatkowych opłat dotyczących
możliwości korzystania z niektórych atrakcji, nie będących zasadniczą treścią Zlotu i jego programu.

19.

Wszelkie loterie i aukcje organizowane przez Organizatora Imprezy mają charakter charytatywny i wszelki
przychód związany z ich działalnością zostanie przekazany na wskazany odrębną umowa cel.

20.

Płatności dokonywane na poczet uczestnictwa w zlocie dokonywane są poprzez system płatności
elektronicznych, poprzez płatność kartami płatniczymi Pay U lub bezpośrednio poprzez przelew na
numer konta, podany na ostatnim etapie wypełniania formularza zgłoszeniowego.

21.

Możliwość zwrotu wpisowego oraz płatności na poczet uczestnictwa w zlocie oraz udziału w Balu
Komandorskim bez wskazywania wyraźnej przyczyny istnieje na prośbę wpłacającego w ciągu 14 dni od
daty dokonania płatności.

22.

Podstawy prawne gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych:
Towarzystwo Automobilowe Topacz przetwarza dane osobowe i wrażliwe w oparciu o obowiązujące
przepisy prawa, w tym: Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r.
Nr 101 poz. 926 – tekst jednolity) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.).

