
R E G U L A M I N
IX Spotkania Pojazdów Militarnych
Miejscem spotkania jest Gminne Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży
w dniach 01-03 maj 2019
Dotyczący uczestników spotkania i osób przebywających na terenie spotkania.
Należy przestrzegać zasady zawarte odnośne propagacji idei totalitarnych itp. itd.
Termin i miejsce IX Spotkania Pojazdów Militarnych odbywa się w dniach 1-2-3.05.2019 r.
na terenie GCEiR w Trzebieży
Organizatorem jest Stowarzyszenie Pojazdów Militarnych Trzebież
Przepisy uczestniczenia w imprezie: Wypełnienie karty uczestnictwa.
Podczas Spotkania mają zastosowanie wszystkie przepisy prawne Rzeczypospolitej Polskiej
oraz powszechnie obowiązujące zasady dobrego wychowania.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Zasad Spotkania.
Zwracamy uwagę na konieczność posiadanie aktualnego OC i przeglądu technicznego
pojazdu biorącego udział w Paradzie Pojazdów !
ZASADY SPOTKANIA: Na terenie spotkania obowiązuje zakaz propagowania idei
sprzecznych z zasadami etyki i dobrego współżycia społecznego w tym: totalitarnych,
faszystowskich, rasistowskich oraz seksistowskich – występowanie w mundurach
wojskowych oraz w mundurach jednostek paramilitarnych, jak i w ich replikach
oraz używania zakazanych Polskim prawem symboli nie propaguje w żaden sposób
żadnych idei, ma jedynie za cel pokazanie umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia
pod kątem rekonstrukcji , historii i edukacji.
1. Na terenie Spotkania dzieci i młodzież mogą przebywać tylko pod opieką osób dorosłych.
2. Zabrania się wnoszenia na teren Spotkania alkoholu i innych używek, oraz przebywania
w stanie nietrzeźwym. Osoby pod wpływem alkoholu nie będą wpuszczane na teren imprezy
lub będą wydalone z terenu spotkania.
3. Na terenie spotkania zabrania się rozniecania ognia, poza specjalnie wyznaczonym
miejscem na ognisko.
4. Bez zgody właściciela pojazdu prosimy nie dotykać eksponatów i nie wchodzić do nich.
5. Wszyscy jesteśmy ludźmi, tak więc pomagajmy sobie nawzajem, a Spotkanie upłynie
w przyjaznej i miłej atmosferze. Jeżeli pojawią się sytuacje sporne rozstrzygnijcie je
polubownie lub skontaktujcie się z Organizatorami.
6. Organizatorzy Spotkania nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku
działań osób trzecich oraz nieprzewidzianych przypadków losowych i pogodowych.
7. Po przybyciu prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej - Wpisania się na listę
8. Uczestnicy zobowiązani są do utrzymywania czystości w obrębie zajmowanego terenu.
Uczestników Spotkania i osoby zwiedzające prosimy o bezwzględne stosowanie się
do poleceń organizatorów.
UWAGA: UCZESTNICY i ZWIEDZAJĄCY BIORĄ UDZIAŁ W PRZEJAŻDŻKACH
ORAZ OFEROWANYCH ATRAKCJACH NA WŁASNE RYZYKO I 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
Organizatorzy proszą wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z pozostałymi 
informacjami
dotyczącymi imprezy zamieszczonymi w Programie.
ORGANIZATORZY


