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REGULAMIN  ZLOTU MOTOCYKLOWEGO                                                                                                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1 

Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas imprezy motocyklowej zwanej dalej Zlotem, organizowanej                                   

w Radzyminie w dniu 14 sierpnia 2022r. z okazji 102 rocznicy Bitwy Warszawskiej 

§ 2 

1.Zlot ma charakter ogólny. 

2.Każdy uczestnik Zlotu ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnicy wjeżdżający 

na teren Zlotu akceptują niniejszy regulamin. 

§ 3 

1.Uczestnikiem Zlotu może być każda osoba pełnoletnia. 

2. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Zlotu wyłącznie pod opieką swoich przedstawicieli 

ustawowych lub osób posiadających pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych na udział niepełnoletniego                                       

w Zlocie. Zgoda winna zawierać podpisy wszystkich przedstawicieli ustawowych, ich adresy oraz numery 

telefonów. 

§ 4 

1.Wstęp na teren zlotu uzależniony jest od zarejestrowania się jako uczestnik Zlotu i od wpłaty wpisowego 

określonej przez Organizatora. 

ZAPISY INTERNETOWE I WPŁATY:  www.datasport.pl 

2. Wysokość wpisowego określona jest poniżej: 

 40 zł od osoby – wpłata w terminie do dnia 30 czerwca 2022r 

 50 zł od osoby – wpłata w terminie do dnia 15 lipca 2022r. 

 60 zł od osoby – wpłata w terminie do dnia 31 lipca 2022r. 

3. Ponieważ ilość uczestników Zlotu jest ograniczona, bardzo prosimy o terminową wpłatę wpisowego. Prosimy 

również o wcześniejszą wpłatę ze względu na ilościowe zamówienia pamiątkowych koszulek, odznak Zlotowych 

oraz gorącego posiłku itp. Wpłaty wpisowego nie podlegają zwrotowi.                                                                                                                    

Zlot odbędzie się bez względu na pogodę.  

Twoje zgłoszenie będzie widoczne na liście uczestników Zlotu po dokonaniu opłaty za start.  

 

4. Dla spóźnialskich Organizator przewiduje również zapisy na starcie Zlotu w ilości do 30 uczestników. 

http://www.datasport.pl/
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§ 5 

1. Zlot nie ma charakteru imprezy masowej. 

2. W związku z postanowieniami ust. 1 niniejszego paragrafu Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia 

liczby uczestników Zlotu. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności o której mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu, Organizator nie 

ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób przybyłych na Zlot, które nie zostały 

dopuszczone do udziału w imprezie. 

4. Postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w razie konieczności ograniczenia 

liczby uczestników Zlotu ze względów logistycznych, a także konieczności zapewnienia pozostałym uczestnikom 

Zlotu bezpieczeństwa. 

§ 6 

1. Na terenie, na którym Zlot jest zorganizowany obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się motocyklami lub 

innymi pojazdami, w sposób mogący stanowić niebezpieczeństwo lub zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia 

innych uczestników Zlotu. 

2. Uczestnicy Zlotu nie mogą podejmować jakichkolwiek działań stwarzających niebezpieczeństwo lub zagrożenie 

dla życia, zdrowia, lub mienia innych uczestników Zlotu. 

3. Każdy opuszczający Zlot zobowiązany jest do jazdy w kasku. 

4. Osoby opuszczające teren Zlotu będące pod działaniem alkoholu, nie będą ponownie wpuszczane na teren 

Zlotu. 

6. Każdy uczestnik Zlotu ponosi bezpośrednio pełną odpowiedzialność za skutki swoich działań, w tym                                   

w szczególności odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną innym uczestnikom Zlotu jak i za szkody                            

i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich. 

§ 7 

PROGRAM ZLOTU: 

 9:00 - 11:15 Wydawanie pakietów uczestnikom Zlotu – plac przy Cmentarzu Żołnierzy Polskich 

                     poległych w 1920 roku w Radzyminie      

            11:30 Uroczyste rozpoczęcie XXI Zlotu MotoCud i zasadzenie Dębu Katyńskiego 

            12:00 Przejazd uczestników Zlotu szlakiem Bitwy Warszawskiej (w połowie trasy POPAS) 

            15:30 Przyjazd do Radzymina na plac Tadeusza Kościuszki 

            15:45 Pokazy akrobacji motocyklowych / stunt 

            16:30 Zakończenie Zlotu 

§ 8 

Warunki uczestnictwa w przejeździe szlakiem Bitwy Warszawskiej (trasa około 100km): 

 
1. Uczestnicy Zlotu  podczas przejazdu zgodnie z trasą jadą za pilotem - pojazd radiowóz policyjny Wydziału 

Ruchu Drogowego KKP Wołomin . 
2. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania następujących elementów bezpieczeństwa:  

szybkość jazdy, odpowiedni strój do warunków atmosferycznych , kask motocyklowy ochronny atestowany, 
sprawny technicznie motocykl, ważne świadectwo badania technicznego pojazdu, posiadane aktualne 
ubezpieczenie OC, prawo jazdy . 

3. Uczestnicy są zobowiązani do jazdy podczas przejazdu trasą Zlotu zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 
4. Uczestnicy biorący udział w Zocie muszą być w stanie trzeźwym i nie są pod działaniem środków 

odurzających i środków medycznych które uniemożliwiają prowadzenie pojazdu motocyklowego. 
5. Zabrania się uczestnikom nieodpowiedzialnego zachowania: niebezpiecznego wyprzedzania, akrobacji na 

pojeździe motocyklowym . 
6. Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do poszanowania mienia publicznego, prywatnego, zachowania porządku 

publicznego. 
7. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich poleceń służb porządkowych : policji , pilota Zlotu, 

prowadzący Zlot, straży miejskiej. 
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§ 9 

Organizator zastrzega sobie prawo usuwania z terenu Zlotu uczestników, którzy: 

- nie przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu, 

- stwarzają swoim postępowaniem niebezpieczeństwo powstania po stronie innych uczestników Zlotu 

jakichkolwiek szkód. 

§ 10 

 
Zlot jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub 
innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem uczestników w czasie Zlotu wymaga osobnej 
polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika. 

§ 11 

Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z udzieleniem                       

zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku                          

z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem 

przedstawiającym imprezę. 

 

§ 12 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Wszystkie informacje na stronie organizatora: 
http://www.rokis.rpinfo.pl/index.php?sel_odd=CEN&page=5&spage=16&stype=7  

 

http://www.rokis.rpinfo.pl/index.php?sel_odd=CEN&page=5&spage=16&stype=7

