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MotoStref~ 2016

ORGAN iZATORZY

Organizatorem imprezy MotoStrefa oraz próby bicia rekordu Ij\f jednoczesnym
"paleniu gumy" motocyklem jest firma Metokat Motocyklowa Szkota Jazdy
i Ratownictwa Rafał Bryła z siedzibą IN Zabrzu, przy ul. Goethego 32.

Impreza !V10TOSTREFA jest imprezą jednodniową. Czas trwania Imprezy obejmuje
dzień 26 czerwca 2016r. Rozpoczęcie imprezy odbędzie się godz!ni~ 'i 0:00,
a zakończenie Imprezy O> godzinue 20:00.

'1. W próbie bicia rekordu uczestniczyć może tylko osoba pełnoletnia, to znaczy
taka, która ukończyła 18 rok życia oraz posiada uprawnienia do kierowania
pojazdami jednośladowymi kat. A2, p\1 lub A minimur-n 2 lata. Udział każdej
osoby w próbie bicia rekordzie Guinnessa wymaga zgody organizatorów.

2. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału IN próbie bicia rekordu Guinnessa
jest odpowiedni ubiór uczestnika, tj. hełm ochronny oraz odzież ochronna.

3. Do próby bicia rekordu Guinnessa zostaną dopuszczone jedynie pojazdy
jednośladowe, tj. motocykle i motorowery z manualną skrzynią biegów.

4-. Pojazd, na którym osoba biorąca udział w próbie bicia rekordu Guinnesa musi
spełniać następujące warunki:

a) być zarejestrowany(z prawidłowo zamontowaną tablicą rejestracyjną):
b) być sprawny technicznie;
c) posiadać ważne ubezpieczenie OC;
d) posiadać aktualny przegląd techniczny uprawniający do poruszania się

po drogach publicznych;
e) być wyposażony w opony homologowane do poruszania się po drogach

publicznych oraz ich stan zużycia nie może uniemożliwiać legalnego
i bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

5. Pojazd biorący udział w próbie bicia rekordu Guinnessa może na czas udziału
mieć zdemontowane kierunkowskazy, lusterka, owiewki, panel wskaźników
oraz inne elementy, które moqą ulec uszkodzeniu \fil przypadku przewrócenia
pojazdu. Pojazd może być również wyposażony vv orurowanie lub inne
elementy ochronne zabezpieczające motocykl i jego kierowcę w przypadku
przewrócenia pojazdu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za vvypa cH::: i i szkody spowodowane
przez Uczestników próby bicia rekordu Guinnesa wobec osób trzecich jak
i samych Uczestników próby.
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7". Organizator zastrzeqa sobie prawo wykluczenia Uczestnika z próby bicia
rekordu Guinnessa, którego pojazd:

a) według opinii orqanizatora nie spełnia wyrnaqań określonych
IN niniejszym regulaminie;

b) będzie przekraczał dopuszczalne normy hałasu;
c) będzie posiadał jakiekolwiek wycieki oleju, paliwa, bądź innych płynów

eksploatacyjnych.
8. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 199'7 r. o ochronie danych osobowych

(oraz późniejsze zmiany) Organizator zapewnia ochronę wszystkich danych
osobowych, jakie zostały pozyskane \jIj wyniku przeprowadzenia Imprezy

9. W przypadkach i na zasadach określonych IN Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002, Nr 101, poz. 926 z późń.
zmianami), Uczestnik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne.
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do
realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także IT18 prawo wniesienia
pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

iO. Orqanizator zapewnia, iż dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane
ani udostępniane innym podmiotom i organizacjom, są one pobierane
wyłącznie od Uczestników bicia rekordu Guinnessa oraz Uczestników
zawodów organizowanych podczas Imprezy jedynie dla zachowania
obowiązujących przepisów prawa oraz bezpieczeństwa ich przebiegu.

'l. Osoby chcące wziąć udział IN próbie bicia rekordu Guinnessa w jednoczesnym
" I' " <',,] L S' c ?O .6 { . t . .paremu gumy !'v OlO· trera ~ 'I , muszą za pomocą strony internetowej
www.motostrefa-slask.oi pobrać formularz zqłoszeniowy, wypełnić go
czytelnie, podpisać i:
a) dostraczyć do Biura firmy rJio'toHat Motocyklowa Szkoła Jazdy i

Ratownictwa, przy ul. Goethego 32 \A/ Zabrzu (bądź pozostawić VI!

umieszczonej przy wejściu skrzynce na listy);
b) przesłać go pocztą elektroniczną na adres biuro@iTlotostrefa-slask.p!, przy

czym oryginał należy dostarczyć do Biura MotcStrefy w dniu imprezy
najpóźniej do godziny 14:00.

2. ZgJ:oszertia będą przyjmowano najpóźniej do dnia ",9.06.2016.

3. Po otrzymaniu zgłoszenia, Organizator odeśle potwierdzenie przyjęcia
prawidłowo wypełnioneqo zgłoszenia i nada numer porządkowy Uczestnikowi
próby bicia rekordu Guinnessa.

I



'l. VV dniu imprezy, tj 26.06.20'/6 w godzinach od '10:00 do 'i 5:00 każdy
Uczestnik próby bicia rekordu Guinnessa zobowiązany jest do zgłoszenia się
do Biura imprezy celem odbioru numeru porządkowego Uczestnika i
petwierdzenia jego przybycia oraz podpisania niezbędnych dokumentów.

2. Przed rozpoczęciem próby bicia rekordu Guinnessa zostanie nadany
komunikat, po którym zakwalifikowani uczestnicy próby, powinni postępować
zgodnie z poleceniami Organizatora oraz osób z obsługi Imprezy, dotyczących
między innymi wjazdu na teren strefy SHOW, w której odbędzie się próba
bicia rekordu.

3. Uczestnikom przed wjazdem na strefę wyznaczoną do próby bicia rekordu
Guinnessa, zostanie sprawdzony numer porządkowy. Po sprawdzeniu numeru
porządkowego, Uczestnicy udają się na miejsca wskazane przez osoby i
obsługi Imprezy. Każdy uczestnik po dotarciu na wskazane przez osoby z
obslugi Imprezy miejsce, zobowiązany jest do pozostania na pojeździe bez
konieczności wyłączania silnika, ale pojazd musi pozostawać z włączonym
bieqiern jałowym.

4, Po rozlokowaniu wszystkich uczestników VI! określonych miejscach,
Organizator sprawdzi ich gotowość do podjęcia próby bicia rekordu
Guinnessa, po czym nada komunikaty o następującym brzmieniu:

5. Po zakończeniu próby bicia rekordu Guinnessa każdy Uczestnik ma
obowiązek pozostania na swoim miejscu do momentu zezwolenia mu przez
osobę z obsługi Imprezy opuszczenia strefy SHOW.

6. Każdy z uczestników próby bicia rekordu Guinnessa ma obowiązek zachować
szczególną ostrożność podczas przebiegu całej Imprezy oraz próby,

l. Zachowania, które będą powodować zacrożenie dla innych Uczestników
próby bicia rekordu Guinnessa oraz Imprezy będą karane wykluczeniem z
Imprezy, całkowitym nakazem jej opuszczenia, a także wszelkimi innymi
prawem przewidzianymi konsekwencjami włączając również konsekwencje
wynikające z kodeksu wykroczeń oraz kodeksu karnego.

8. Zachowania Uczestników niezgodne z Reguiarninem, Regulaminem
Zawodów, bądź Regulaminem bicia rekordu IN jednoczesnym "paleniu gumy"
może skutkować przerwaniem imprezy i jednocześnie unieważnieniem
pobijanego rekordu,


