REGULAMIN ZLOTU
PYRKOMANIA 9 27-30.04.2018r.
ORGANIZATOR:
CARTOON TRABANT KLUB POLSKA
TELEFONY KONTAKTOWE:
JULIAN tel. 602 701 642
ALA tel. 511 858 317
BARTEK tel. 501 837 643
KRZYSZTOF tel. 602 609 703
PLAN ZLOTU
Piątek 27 kwietnia
15:00 – Rejestracja i przywitanie uczestników
19:00 – Oficjalne otwarcie zlotu
20:00 – Szeroko rozumiana integracja
22:00 – Cisza nocna
Sobota 28 kwietnia
8:00 – Pobudka
9:00 – Wyjazd pierwszej grupy na Tor Poznań
10:00 – Rozpoczęcie wraz z kołem Youngtimer prób sprawnościowych Sz1, Sz2
11:00 - Wystawa pojazdów Poznańskie klasyki nocą, oraz konkursy
13:00- Rozpoczęcie próby sprawnościowej Sz3
15:00 – Zakończenie prób i powrót na ośrodek
18:00 – Obiad na ośrodku
20:00 – Ognisko i zabawa przy muzyce
W tym dniu na terenie Toru Poznań będzie można także kibicować młodym sportowcom podczas
odbywającej się pierwszej rundy wyścigów kartingowych Rotax Max Challenge.
Niedziela 29 kwietnia
8:00 – Pobudka
10:00 – Wyjazd do parku rozrywki Deli Park
11:00 – Rozpoczęcie zabawy na terenie parku
15:00 – Powrót na ośrodek
18:00 – Oficjalne zakończenie zlotu i dekoracja zwycięzców
20:00 – Ognisko i zabawa przy muzyce.
Poniedziałek 30 kwietnia
Możemy jechać do domku:)
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE ZMIANY W REGULAMINIE.

OBOWIAZKI UCZESTNIKÓW:

1.) Warunkiem uczestnictwa w zlocie jest rejestracja u Organizatora
2.) Uczestnik otrzyma, po zarejestrowaniu identyfikator, który winien jest nosić w widocznym
miejscu, oraz naklejkę na samochód w celu identyfikacji pojazdów biorących udział w zlocie.
3.) Zgłoszenie się załogi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
4.) Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania
instrukcji i stosownych komunikatów. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody
i straty powstałe tak w stosunku do załóg i ich pojazdów, jak i spowodowane przez załogi
bezpośrednio lub pośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia w czasie trwania zlotu.
Uczestnikom zaleca się ubezpieczyć pojazd w pełnym zakresie.
5.) Właściciel pojazdu biorącego udział w zlocie odpowiedzialny jest za siebie i swoją załogę
podczas trwania całego zlotu
6.) Obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdu po spożyciu alkocholu i innych środków
odurzających, substancji psychotropowych
7.) Każdy uczestnik zlotu winien stosować się do poleceń wydawanych przez organizatorów
8.) Każdy z uczestników winien stosować się do poleceń Policji , Straży Miejskiej, i innych służb
porządkowych.
9.) Podczas przejazdów pomiędzy poszczególnymi miejscami postojów należy stosować się do
przepisów ruchu drogowego
10.) Uczestnicy zobowiązani są do utrzymania porządku, na terenie ośrodka jak i miejscach postoju
11.) W godzinach wieczornych na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz poruszania się pojazdami
12.) W przypadku nie stosowania się do poleceń organizatora, uczestnik może zostać wyproszony
poza miejsce zlotu a w przypadkach szczególnych o w/w fakcie zostaną poinformowane służby
porządkowe, Policja.
13.) Przystąpienie do udziału w Zlocie Pyrkomania - 2018 jest równoznaczne z wyrażeniem przez
uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych związanych z organizacją w/w
imprezy, publikowania zdjęć i filmów, oraz wyników na stronach internetowych organizatora i
innych mediach przeprowadzających relację z imprezy. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich
danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie
zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w
imprezie.

Próby sprawnościowe SZ
1.) Organizator przewiduje rozegranie prób sprawnościowych na terenie Toru Poznań
2.) Do udziału zostaną dopuszczone tylko pojazdu marki Trabant. Inne pojazdy mogą zostać
dopuszczone tylko po akceptacji organizatora
3.) Każdy samochód zostanie poddany badaniu kontrolnemu w dniu imprezy (Karta BK)
4.) Każdy samochód w dniu imprezy musi posiadać ważne badanie techniczne pojazdu, wraz z
ważną polisą OC.
5.) W samochodzie winna znajdować się gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka. Pozostałe
przedmioty winny zostać usunięte lub solidnie zamocowane.
6.) Minimalna wysokość rzeźby bieżnika 1,6mm, nie dopuszcza się opon typu slick,oraz opon
typu diagonalnego
7.) Próby należy odbyć w kaskach (kaski typu samochodowego, lub motocyklowego), z
zamkniętymi szybami, zapiętymi pasami bezpieczeństwa i włączonymi światłami.
8.) Głośność pojazdu nie może przekraczać 93 dB. Głośność (hałas) może być także dodatkowo
kontrolowana w trakcie przejazdów prób (pomiar dynamiczny samochodu w ruchu) –
podczas takiego pomiaru obowiązuje ten sam limit głośności.
9.) Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń organizatora oraz sygnalizacji
wydawanych przez sędziów prób sportowych.
10.) Podczas prób w samochodzie może znajdować się tylko kierowca i pilot
11.) Pilot winien mieć ukończone 17 lat.
ŻYCZY MIŁEJ I BEZPIECZNEJ ZABAWY!!!!

