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Regulamin imprezy-parady
w ramach "X Motorfestiwalu 2015" w Świdnicy
§1.
Cel imprezy-parady
Celem imprezy imprezy-parady w ramach "X Motorfestiwalu 2015" jest promowanie Świdnicy, prezentacja
motocykli mieszkańcom miasta oraz integracja środowiska motocyklowego.
Impreza-parada ma charakter rodzinnego spotkania przyjaciół motoryzacji i nie posiada znamion rywalizacji
sportowej.
§ 2.
Organizator imprezy-parady
Organizatorem imprezy-parady jest Stowarzyszenie Motocyklowe RIDER Świdnica.
§ 3.
Termin i miejsce imprezy-parady
Parada motocyklowa odbędzie się w dniu 5 września 2015 r. (sobota) w godz.12.30-14.30 w Świdnicy i
będzie polegała na wolnym przejeździe motocyklistów drogami gminnymi oraz fragmentem drogi
wojewódzkiej 379.
Przebieg przez następujące ulice:
Śląska (start), Westerplatte, Plac Wolności, Wrocławska, 1-go Maja, Chrobrego, Muzealna, Kotlarska, Rynek,
Grodzka, Komunardów, Muzealna, Żeromskiego, Plac Grunwaldzki, Wałbrzyska, Pionierów Ziemi
Świdnickiej, Śląska (meta).
Cała trasa przejazdu liczyć będzie około 5 km, z czego odcinek DW379 to 0,5 km. Pozostałe drogi są
drogami gminnymi.
§ 4.
Zabezpieczenie trasy przejazdu
Paradę zabezpieczać będą następujące jednostki:
•
Funkcjonariusze Komendy Policji oraz radiowóz Policji do zabezpieczenia trasy;
•
Funkcjonariusze Straży Miejskiej wraz z radiowozem Straży Miejskiej do zabezpieczenia trasy;
•
Członkowie Stowarzyszenia Motocyklowego RIDER Świdnica wyróżniający się ubiorem;
•
Polecenia służb porządkowych wydane zgodnie z zakresem ich działania muszą być bezwzględnie
respektowane pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w paradzie;
•
Straż Pożarna z wozem gaśniczym.
§ 5.
Uczestnictwo
Każdy z uczestników zapozna się z Regulaminem imprezy-parady.
Do udziału w paradzie maja prawo mają wszystkie chętne pełnoletnie osoby, które posiadają dopuszczony
do ruchu motocykl.

Do uczestnictwa w paradzie zaproszeni są również posiadacze quadów i pojazdów trójkołowych.
Pojazdy uczestniczące w paradzie muszą odpowiadać przepisom prawa ruchu drogowym
Każdy uczestnik parady ma obowiązek już posiadania stosownego ubezpieczenia wymaganego przepisami
prawa przy tego typu wydarzeniach. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie motocykla lub innego pojazdu
z ważnymi badaniami technicznymi, który posiada ubezpieczenie OC. Stan techniczny może być dodatkowo
zweryfikowany przez organizatorów parady.
Podczas trwania parady zakazane są wszelkie działania uczestników mogące kojarzyć się z propagowaniem
ideologii nazistowskiej i komunistycznej.
§ 6.
Przebieg imprezy
Przejazd motocykli zabezpieczony będzie motocyklami Policji na czele i radiowozem Policji na końcu
kolumny pojazdów.
Na trasie obowiązuje zakaz ścigania się. Żaden z uczestników nie może wyprzedzać pilotów prowadzących
kolumnę. Należy jechać w zwartej kolumnie, przestrzegać bezpiecznej odległości między uczestnikami.
Uczestnicy parady będą poinformowani o bezwzględnym podporządkowaniu się decyzjom organizatorów i
służb porządkowych oraz znakom i sygnałom na drodze.
Każdy uczestnik ma obowiązek stosowania się do przepisów ruchu drogowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenie, szkody wynikłe z winy uczestnika parady.
§ 7.
Przebieg imprezy podczas postoju w Rynku
Podczas postoju motocykli w Rynku wstęp na teren imprezy jest bezpłatny.
Osoby przebywające na terenie imprezy zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych uczestników imprezy.
Osobom przebywającym na imprezie zabrania się w szczególności wnoszenia na jej teren: broni lub innych
niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi), materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, napojów alkoholowych,
środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Spożywanie alkoholu podczas imprezy jest niedozwolone, a zatem klasyfikowane będzie jako spożywanie
alkoholi w miejscach publicznych oraz traktowane jako naruszenie prawa.
Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i bagażu wchodzących na teren imprezy w przypadkach
określonych przepisami prawa.
Uczestnik jest zobowiązany stosować się do zaleceń ochrony, służb porządkowych i organizatora.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
Organizator zapewnia działanie punktu pomocy medycznej włącznie z zabezpieczeniem karetki pogotowia
ratunkowego.
Każda osoba, która dopuści się wykroczenia lub przestępstwa, pociągnięta zostanie do odpowiedzialności karnej.
Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu imprezy przez służby porządkowe każdej osoby
niestosującej się do powyższych zasad i przepisów lub której obecność na terenie imprezy mogłaby być z
różnych powodów interpretowana jako źródło zagrożenia.
Osoby wchodzące na teren imprezy winny akceptować przepisy porządkowe dotyczące tego terenu, wejście na
teren imprezy oznacza automatycznie ich bezwględną akceptację.
§ 8.
Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia uzupełnień i zmian programu, a nawet odwołania
parady w przypadku przeszkód niezależnych od organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy uczestników parady.
Organizator utrwala również przebieg imprezy-parady dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
imprezy w przyszłych latach. Wizerunek osób biorących udział w imprezie-paradzie może zostać utrwalony,
a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz

promocyjnych.
Niniejszy regulamin będzie dostępny w siedzibie Stowarzyszenia Motocyklowego RIDER
ul.Kolejowa dz. 22/2 AM 4, 58-125 Pszenno oraz na stronach internetowych:
www.stowarzyszenie.rider@wp.pl oraz na facebooku: www.facebook.com/riderswidnica
W innych sprawach niezapisanych w regulaminie stosuje się przepisy Ustaw oraz Kodeksu Cywilnego
§ 9.
Kontakt
Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawach organizacyjnych jest:
Piotr Przylasko - Prezes Stowarzyszenia Motocyklowego RIDER Świdnica,
stowarzyszenie.rider@wp.pl
tel.733140677
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