REGULAMIN MOTOORKIESTRY PŁOCK 2018
Art. 1 Przepisy ogólne
1. Organizatorem Motoorkiestry Płock 2018 jest Drift Masters Grand Prix Sp. z o.o. (z siedzibą w
Płocku, ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, biuro@driftmasters.gp) oraz Wisła Płock S.A. (z siedzibą w
Płocku, ul. Łukasiewicza 34, 09-400 Płock, poczta@wisla.plock.pl).
2. Motoorkiestra posiada status imprezy niemasowej (zgodnie z przepisami Ustawy o Bezpieczeństwie
Imprez Masowych z dn. 20 marca 2009 roku), której celem jest wsparcie i charytatywna działalność
na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
3. Na terenie Stadionu obowiązują przepisy niniejszego regulaminu oraz regulamin obowiązujący na
Stadionie Wisły Płock.
4. Podczas imprezy, na torze nie obowiązują przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.
Art. 2 Drift Taxi
1. Aby wziąć udział w Drift Taxi należy w Biurze Rejestracji Motoorkiestry wrzucić do puszki
wolontariusza WOŚP kwotę min. 50 zł, wypełnić oświadczenie (konieczność posiadania ważnego
dowodu osobistego), odebrać Bilet Wstępu z przypisanym numerem kolejności i skierować się do
miejsca postoju samochodów.
2. Każdy uczestnik Drift Taxi jest zobligowany wypełnić stosowne oświadczenie, a w przypadku osób
niepełnoletnich chcących wziąć udział w Drift Taxi oświadczenie wypełnia rodzić lub opiekun prawny.
3. Uczestnik Drift Taxi jest świadomy, że bierze udział w przejeździe na własną odpowiedzialność.

Art. 3 Licytacje
1. Podczas imprezy w wyznaczonych godzinach na terenie Stadionu w Strefie Kibica będą odbywały
się licytacje, z których cały dochód zostanie przeznaczony na rzecz WOŚP.
2. Przedmioty na licytację zostały przekazane dobrowolnie, a za ich przekazanie przekazujący nie
otrzymał żadnego wynagrodzenia.
3. Kwoty wywoławcze ustala Organizator i/lub osoba przekazująca dany przedmiot.
4. Część z wylicytowane przedmioty będą w formie voucherów.
5. Aby zrealizować voucher należy po jego otrzymaniu zgłosić się do Biura Rejestracji Motoorkiestry.
Art. 4 Atrakcje dodatkowe
1. Atrakcje dodatkowe to wszystkie inne aktywności mające na celu pozyskanie środków pieniężnych
na rzecz WOŚP odbywają się na terenie należącym do Wisły Płock w wyznaczonej strefie wystawców
przed wejściem na Stadion.
2. Za bezpieczeństwo i przebieg niniejszych atrakcji odpowiadają grupy organizujące poszczególne
atrakcje.
Art. 5. Obowiązki kierowcy
1. Kierowca jest zobowiązany wypełnić Oświadczenie zawodnika (złącznik 4).
2. Kierowca jest świadomy, że podczas Motoorkiestry za bezpieczeństwo na torze odpowiada
Dyrektor Generalny DMGP i ma obowiązek stosować się do jego poleceń.

3. Kierowca zobowiązuje się wziąć udział w briefingu, którego czas i miejsce zostanie podany na adres
mailowy kierowcy.
4. Kierowca jest świadomy, że na terenie imprezy nie będzie wulkanizacji.
5. Kierowca może dobrowolnie przekazać gadżety promocyjne na licytacje, nie otrzymując za to
wynagrodzenia.
6. Samochód, którym kierowca będzie przewoził pasażerów podczas Drift Taxi powinien być
dostosowany zgodnie z Regulaminem Technicznym DMGP.
Art. 6 Dane osobowe
1. Wypełniając oświadczenie zarówno kierowca, jak i uczestnik Drift Taxi wyraża zgodę na
umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora i ich przetwarzanie. Podanie danych
osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia
zrealizowanie i wykonanie Drift Taxi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie
nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom
trzecim.
Art. 7 Postanowienia końcowe
1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Motoorkiestry są zobowiązane do przestrzegania zasad
bezpieczeństwa. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z terenu imprezy osób stwarzających
zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników imprezy.
2. Widzowie zobowiązani są do pozostawienia samochodów na wyznaczonym parkingu i poruszania
się pieszo w miejscach udostępnionych dla publiczności.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru, zagubione lub skradzione.
Organizator i kierownictwo Motoorkiesrty nie przyjmują na siebie odpowiedzialności za szkody i straty
spowodowane przez uczestników (m.in. widzów, zawodników, mechaników oraz przedstawicieli
mediów) w stosunku do osób trzecich oraz ich mienia podczas trwania Motoorkiestry. Organizator ma
prawo żądania naprawienia szkody od osoby, która jej dokonała.
4. Prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu zastrzega sobie Drift Masters Grand Prix Sp. z o.o.

Złącznik 1. Mapa komunikacyjna Motoorkiestry Płock 2018

Załącznik 2. Oświadczenie uczestnika pełnoletniego Drift Taxi.- wzór
Dane uczestnika:
Imię i nazwisko:
……………………………………............................
PESEL:
……………………………………………………….

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany oświadczam, że w dniu 14.01.2018r. korzystam na własną odpowiedzialność z Drift Taxi na
obiekcie Stadion Wisły Płock (ul. Łukasiewicza 34, 09-400 Płock), będącego w użytkowaniu Drift Masters
Grand Prix Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Otolińska 25. Oznacza to m.in., iż jestem świadomy
niebezpieczeństwa jakie wynika z użytkowania tego obiektu oraz z wzięcia udziału w Drift Taxi np. utraty
zdrowia lub życia. Oświadczam, iż w przypadku jakichkolwiek szkód na mojej osobie czy moim mieniu,
powstałych w czasie korzystania przeze mnie z w/w obiektu zwłaszcza podczas Drift Taxi nie będę wnosił
jakichkolwiek roszczeń do właściciela terenu oraz organizatorów, pracowników lub współpracowników spółek
zrzekając się roszczeń w tym zakresie.
Oświadczam, że odpowiadam w pełni za wszelkie szkody powstałe w wyniku mojej obecności na obiekcie,
z mojej winy, a także powstałe wskutek mojej niesubordynacji, naruszenia regulaminów Drift Masters Grand
Prix i/lub niezastosowania się do poleceń osób funkcyjnych organizatora, służb technicznych i porządkowych.
Oświadczam również, że:
a) zapoznałem się z Regulaminem Motoorkiestry Płock 2018 i zobowiązuję się do ich stosowania;
b) jestem trzeźwy i w ciągu ostatnich 48 godzin nie spożywałem alkoholu i innych środków odurzających pod
żadną postacią;
c) nie stwierdzono u mnie zaburzeń psychicznych i fizycznych uniemożliwiających jazdę pojazdami
mechanicznymi;
d) zobowiązuję się stosować do poleceń wydawanych przez organizatora, służby techniczne i porządkowe oraz
kierowcy samochodu, którym będę jeździł;
e) zobowiązuję się przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa.
…………………………………………..
Data i czytelny podpis

Załącznik 3. Oświadczenie uczestnika niepełnoletniego Drift Taxi - wzór
Dane uczestnika:
Imię i nazwisko:
……………………………………............................
Data urodzenia:
……………………………………………………….

Dane rodzica/opiekuna prawnego:
Imię i nazwisko:
……………………………………............................
PESEL:
……………………………………………………….

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany oświadczam, że w dniu 14.01.2018r. moje dziecko/podopieczny korzysta na moją odpowiedzialność z
Drift Taxi na obiekcie Stadion Wisły Płock (ul. Łukasiewicza 34, 09-400 Płock), będącego w użytkowaniu Drift Masters
Grand Prix Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Otolińska 25. Oznacza to m.in., iż jestem świadomy niebezpieczeństwa jakie
wynika z użytkowania tego obiektu oraz z wzięcia udziału w Drift Taxi np. utraty zdrowia lub życia mojego
dziecka/podopiecznego. Oświadczam,

iż w przypadku jakichkolwiek szkód na osobie czy mieniu mojego

dziecka/podopiecznego, powstałych w czasie korzystania przeze mnie z w/w obiektu zwłaszcza podczas Drift Taxi nie będę
wnosił jakichkolwiek roszczeń do właściciela terenu oraz organizatorów, pracowników lub współpracowników spółek
zrzekając się roszczeń w tym zakresie.
Oświadczam, że odpowiadam w pełni za wszelkie szkody powstałe w wyniku obecności mojego dziecka/podopiecznego na
obiekcie, z jego winy, a także powstałe wskutek mojej niesubordynacji, naruszenia regulaminów Drift Masters Grand Prix
i/lub niezastosowania się do poleceń osób funkcyjnych organizatora, służb technicznych i porządkowych.
Oświadczam również, że moje dziecko/podopieczny:
a) zapoznał się z Regulaminem Motoorkiestry Płock 2018 i zobowiązuje się do ich stosowania;
b) jest trzeźwy i w ciągu ostatnich 48 godzin nie spożywał alkoholu i innych środków odurzających pod żadną postacią;
c) nie stwierdzono u niego zaburzeń psychicznych i fizycznych uniemożliwiających jazdę pojazdami mechanicznymi;
d) zobowiązuje się stosować do poleceń wydawanych przez organizatora, służby techniczne i porządkowe oraz kierowcy
samochodu, którym będzie jeździł;
e) zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa.
…………………………………………..
Data i czytelny podpis

Załącznik 4. Oświadczenie zawodnika - wzór
Dane kierowcy:
Imię i nazwisko:
……………………………………............................
PESEL:
……………………………………………………….

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany oświadczam, że w dniu 14.01.2018r. korzystam na własną odpowiedzialność z obiektu
Stadion Wisły Płock (ul. Łukasiewicza 34, 09-400 Płock), będącego w użytkowaniu Drift Masters Grand Prix
Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Otolińska 25. Oznacza to m.in., iż jestem świadomy niebezpieczeństwa jakie
wynika z użytkowania tego obiektu np. utraty zdrowia lub życia. Zobowiązuję się do bezpiecznej jazdy ze
szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa własnego oraz innych osób znajdujących się na terenie obiektu.
Oświadczam, iż w przypadku jakichkolwiek szkód na mojej osobie czy moim mieniu, powstałych w czasie
korzystania przeze mnie z w/w obiektu nie będę wnosił jakichkolwiek roszczeń do właściciela terenu oraz
organizatorów, pracowników lub współpracowników spółek zrzekając się roszczeń w tym zakresie.
Oświadczam, że odpowiadam w pełni za wszelkie szkody powstałe w wyniku mojej obecności na obiekcie,
z mojej winy, a także powstałe wskutek mojej niesubordynacji, naruszenia regulaminów Drift Masters Grand
Prix i/lub niezastosowania się do poleceń osób funkcyjnych organizatora, służb technicznych i porządkowych.
Oświadczam również, że:
a) zapoznałem się z Regulaminami Drift Masters Grand Prix i zobowiązuję się do ich stosowania;
b) samochód wskazany powyżej jest sprawny technicznie i posiada ważne badanie techniczne; ponadto
posiadam aktualne ubezpieczenie OC i NNW;
c) jestem trzeźwy i w ciągu ostatnich 48 godzin nie spożywałem alkoholu i innych środków odurzających pod
żadną postacią;
d) nie stwierdzono u mnie zaburzeń psychicznych i fizycznych uniemożliwiających kierowanie pojazdami
mechanicznymi;
e) zobowiązuję się stosować do poleceń wydawanych przez organizatora, służby techniczne i porządkowe;
f) jestem uprawniony do korzystania z samochodu, którym wjeżdżam na obiekt, a w przypadku powierzenia
pojazdu innej osobie odpowiadam za jej działania jak za własne;
g) zobowiązuję się dbać o bezpieczeństwo przewożonych przeze mnie osób.
…………………………………………..
Data i czytelny podpis

