Regulamin imprezy

21/22.04.2018
1. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Klub Miłośników Pojazdów Szynowych z siedzibą w Poznaniu
na os. Czecha 108/9, reprezentowane przez Macieja Szkudlarka oraz Macieja Witkowskiego.
2. Uczestnikiem imprezy może być każda osoba, która:
a) Jest zainteresowana tematyką komunikacyjną,
b) Ukończyła 18. rok życia lub znajduje się pod opieką osoby dorosłej,
c) Opłaciła w terminie ustalonym przez organizatora kwotę w wysokości podanej w informacji o
imprezie (płatność przed wejściem do tramwaju),
d) Swoim zachowaniem nie niszczy dobrego imienia ogółu lub poszczególnych środowisk miłośników
komunikacji miejskiej.
e) Osoba nie poruszająca się samodzielnie (na wózku inwalidzkim lub o kulach) musi stawić się razem
z opiekunem liczącym się jako kolejny uczestnik imprezy.
3. Jeżeli osoba chętna do wzięcia udziału w imprezie nie spełnia przynajmniej jednego z warunków
wymienionych w punkcie 2, organizator ma prawo odmówić takiej osobie udziału w imprezie.
4. W przypadku niedostosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, organizator ma prawo do
odmowy udziału w imprezie danej osobie w dowolnym momencie jej trwania bez zwrotu kosztów
poniesionych przez uczestnika.
5. W pojazdach biorących udział w imprezie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów,
spożywania środków psychoaktywnych.
6. W pojazdach biorących udział w imprezie dozwolone jest spożywanie posiłków i napojów, pod warunkiem
zachowania należytego porządku.
7. Fotografowanie pojazdów dozwolone jest z zachowaniem należytej ostrożności stosownej do warunków
panujących w ruchu drogowym (w przypadku fotografowania z ulicy, uczestnik musi posiadać na sobie
kamizelkę odblaskową).
8. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do zachowania porządku w pojazdach biorących udział w
imprezie.
9.

Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do wykonania poleceń organizatorów oraz osób
nadzorujących przebieg imprezy.

10. Organizator imprezy może udzielić informacji w zakresie przyjazdu i wyjazdu z Poznania, dojazdu do
miejsca rozpoczęcia imprezy i powrotu z niej.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy, jednakże zobowiązany jest
poinformować o tym wszystkich jej uczestników.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wskazywania.
13. Wszelkie pytania, sugestie, prośby prosimy kierować do Organizatorów na adres e-mail:
imprezy@kmps.org.pl

