REGULAMIN imprez motoryzacyjnych organizowanych przez Devil-Cars.
1. Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez Devil-Cars mają obowiązek
zapoznad się z niniejszym regulaminem. Wejście na teren imprezy oznacza automatyczną
akceptację niniejszego regulaminu.
2. Wszystkie osoby, uczestniczące w imprezie motoryzacyjnej Devil-Cars i przebywające na jej
terenie, zobowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający innym osobom, a
także całkowitego przestrzegania postanowieo niniejszego regulaminu pod rygorem
natychmiastowego usunięcia z terenu imprezy i/lub sankcji cywilno - prawnych.
3. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.
4. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazao i poleceo
organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.
5. Zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo
niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji
psychotropowych. Ponadto zabrania się niszczenia sprzętów, urządzeo i budynków na
terenie imprezy oraz niszczenia zieleni i załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami.
6. Możliwe jest wprowadzanie zwierząt na teren imprezy, jednak muszą byd one
odpowiednio zabezpieczone, tak aby nie zagrażad zdrowiu lub życiu innych uczestników
imprezy.
7. Właściciele ponoszą pełną odpowiedzialnośd za zachowanie zwierząt. Wszelkie szkody w
mieniu Devil-Cars, właściciela obiektu bądź innych uczestników spowodowane przez
zwierzęta będą indywidualnie wyceniane przez personel Devil-Cars, a ich kosztami będą
obciążeni Właściciele zwierząt.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Uczestników w
stosunku do nich samych, pozostałych Uczestników oraz właściciela terenu imprezy. Każdy
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialnośd za swoje czyny oraz ewentualne szkody
powstałe w ich następstwie.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i mienie osobiste uczestników imprezy.
10. Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich
wizerunku, głosu lub wypowiedzi zarejestrowanych podczas imprezy przez Devil-Cars dla
celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieoznaczony i bez ograniczeo
terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie
w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych,
reportaży oraz informacji dotyczących imprezy.
11. Wszelka działalnośd handlowa, usługowa lub reklamowa na terenie imprezy wymaga
zgody organizatora. Prowadzenie tego typu działalności bez zgody organizatora wiąże się z
nałożeniem kary umownej w wysokości 1000zł.

12. Bez zgody personelu Devil-Cars na terenie imprezy obowiązuje zakaz używania wszelkich
urządzeo zdalnie sterowanych, w szczególności modeli kołowych i latających, dronów itp.
13. Wstęp i przebywanie na obiekcie osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod
opieką pełnoletniego opiekuna. Osoby przebywające na terenie imprezy w charakterze
osób towarzyszących, kibiców, widzów i gości mogą pozostawad tylko na miejscach
wyznaczonych.
14. Podczas trwania imprezy obowiązuje całkowity zakaz poruszania się osób i pojazdów na
wyznaczonej trasie przejazdu samochodów bez zgody personelu Devil-Cars. Zabrania się
również przechodzenia, przebiegania lub przejeżdżania przez wyznaczoną trasę przejazdu.
15. Na terenie obiektu, na którym odbywa się impreza Devil-Cars, za wyjątkiem nitki toru
obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym.
16. Devil-Cars nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie
stosowania się przez osoby przebywające na torze oraz osoby korzystające z infrastruktury
obiektu do postanowieo niniejszego regulaminu oraz nakazów i wskazówek obsługi.
17. Osoby uczestniczące w imprezie Devil-Cars zobowiązane są do:


poinformowania personelu Devil-Cars o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach,
awariach lub uszkodzeniach w pojazdach lub infrastrukturze toru;



bezzwłocznego powiadomienia personelu Devil-Cars w przypadku powstania jakichkolwiek
zagrożeo bezpieczeostwa i zdrowia ludzi lub mienia, określając skalę i rodzaj zagrożeo,
miejsce i czas ich wystąpienia oraz przyczyny;



zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia lub przejeżdżania przez teren
wykorzystywany przez innych użytkowników toru, z przestrzeganiem bezwzględnego
zakazu wchodzenia na nitkę toru;



parkowania pojazdów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

18. W sprawach, nie regulujących przez niemniejszy regulamin obowiązują: Ustawa Prawo o
Ruchu Drogowym, Ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego, Regulamin ośrodka, na terenie
którego odbywa się impreza.
19. Regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2017

UWAGA! Uczestnicy imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w
strefie głośnych dzięków, mogących skutkować uszkodzeniem słuchu.

