
REGULAMIN XIV Ogólnopolskiego Zlotu Leśników Motocyklistów  
31 maja - 03 czerwca 2018 r. 

 

Organizatorem Zlotu jest Stowarzyszenie "LEŚNA JAZDA" Regny, ul. Główna 15,  
95-040 Koluszki we współpracy z motocyklistami z Nadleśnictw RDLP w Radomiu zwanymi  
w dalszej części łącznie ORGANIZATOREM. 

§ 1 

1. Każdy UCZESTNIK Zlotu ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. 

2. Regulamin został zamieszczony na stronie internetowej ORGANIZATORA 
www.lesnajazda.org i ponadto podczas Zlotu będzie dostępny w widocznym miejscu. 

§ 2 

1. UCZESTNIKIEM Zlotu może być każda pełnoletnia osoba posiadająca motocykl  
lub będąca pasażerem, która zarejestruje się oraz uiści opłatę wpisową,  
zwana w dalszej części UCZESTNIKIEM.  

2. Udział w Zlocie osób nieletnich dopuszczalny jest pod warunkiem zapewnienia opieki  

ze strony opiekunów prawnych. 

§ 3 

1. Wstęp na teren Zlotu uzależniony jest od zarejestrowania się jako UCZESTNIK Zlotu  
i od wpłacenia opłaty określonej przez ORGANIZATORA. 

2. UCZESTNIK Zlotu zobowiązany jest zachowywać się w sposób niezagrażający 
bezpieczeństwu innych osób obecnych na Zlocie, a w szczególności  
przestrzegać postanowień Regulaminu,  

3. Przebieg Zlotu odbędzie się wg Programu Zlotu. ORGANIZATOR zastrzega sobie możliwość 
wprowadzenia w każdej chwili zmian w Programie Zlotu. 

4. UCZESTNIK realizuje poszczególne punkty Programu Zlotu na własną odpowiedzialność 
uwzględniając stan zdrowia oraz posiadane umiejętności. 

§ 4 

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,  
ORGANIZATOR nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób  
które przybyły na Zlot i nie zostały dopuszczone do udziału w imprezie. 

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio w razie konieczności ograniczenia  
liczby UCZESTNIKÓW Zlotu ze względów logistycznych, a także konieczności  
zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym UCZESTNIKOM Zlotu. 

§ 5 

1. Na terenie, na którym jest zorganizowany Zlot 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. UCZESTNIK Zlotu nie może podejmować jakichkolwiek działań  
stwarzających niebezpieczeństwo lub zagrożenie dla życia, zdrowia,  
lub mienia innych UCZESTNIKÓW Zlotu. 

3. Każdy UCZESTNIK Zlotu ponosi bezpośrednio pełną odpowiedzialność za skutki swoich 
działań, w tym w szczególności odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną  
innym UCZESTNIKOM Zlotu. 

4. Wejść na teren Zlotu i wjechać/wyjechać motocyklem może wyłącznie osoba trzeźwa,  
co jest jednocześnie warunkiem poruszania się motocyklami, brania udziału  
w wyjazdach terenowych. 



5. UCZESTNIK podczas Zlotu zobowiązany jest do nienoszenia, nieeksponowania  
i nieprezentowania barw, emblematów logotypów, odznak itp. świadczących o przynależności 
do danej grupy czy klubu (nie dotyczy logo ORGANIZATORA tj. Stowarzyszenia „Leśna 
Jazda”, PGL LP i wytypowanych sponsorów).  

6. UCZESTNIK zobowiązany jest do wykonywania poleceń wydawanych przez ORGANIZATORA 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas Zlotu. 

§ 6 

ORGANIZATOR dołoży wszelkich starań, aby każdy UCZESTNIK Zlotu był zadowolony,  
jednakże każdy UCZESTNIK Zlotu zobowiązany jest do poprawnego zachowania  
pod groźbą usunięcia z terenu Zlotu. 

§ 7 

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. 

§ 8 

1. Warunki uczestnictwa w wyjazdach terenowych: 

a) w wyjazdach mają prawo brać udział tylko UCZESTNICY Zlotu, 
b) UCZESTNIK ma przestrzegać przepisy prawa o ruchu drogowym, 
c) UCZESTNIK ma realnie oceniać swoje umiejętności kierowania motocyklem, 

możliwości posiadanego sprzętu, sytuację i warunki jazdy, 
d) UCZESTNIK jest zobowiązany do kierowania motocyklem w kasku ochronnym, 
e) warunkiem uczestnictwa jest posiadanie motocykla z ważnymi badaniami 

technicznymi. Stan techniczny dodatkowo może zostać zweryfikowany przez 
ORGANIZATORA Zlotu, 

f) w wyjazdach terenowych mogą uczestniczyć jedynie osoby trzeźwe i niebędące  
pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 

g) UCZESTNICY wyjazdów terenowych mają obowiązek jazdy w uformowanej kolumnie, 
zakaz jej opuszczania, wyprzedzania, wjeżdżania na chodniki itp., 

h) kolumnę wyjazdów terenowych prowadzi oznakowany samochód pilotujący  
lub motocykliści w kamizelkach ORGANIZATORA, których nie wolno wyprzedzać, 

i) kolumnę UCZESTNIKÓW wyjazdów terenowych zamyka oznakowany samochód 
lub motocykl, 

j) ORGANIZATOR ma prawo zabronić uczestniczenia w wyjeździe terenowym każdemu, 
kogo zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo UCZESTNIKÓW  
lub osób postronnych. 

2. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie UCZESTNIKÓW  
na terenie i poza terenem Zlotu. Oznacza to, że każdy UCZESTNIK Zlotu ponosi 
odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie. UCZESTNICY nie mogą stwarzać 
sytuacji zagrażających bądź niebezpiecznych dla innych UCZESTNIKÓW Zlotu. 

3. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku  
do innych UCZESTNIKÓW imprezy oraz ich sprzętu, jak i za szkody i straty spowodowane 
pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich. 

§ 9 

1. Osoba przebywająca na terenie Zlotu, wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku  
na stronie internetowej Zlotu oraz w innych materiałach promocyjnych (na prośbę tej osoby 
zdjęcie zostanie usunięte lub retuszowane). 

2. UCZESTNICY Zlotu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Zlotu. 

 

ORGANIZATORZY 


