Regulamin imprezy –
I Kaszubski Piknik Motoryzacyjny i IV Zlot Fiatów126 i klasyków
Art. 1
Regulamin stanowi podstawę organizacji imprezy „I Kaszubski Piknik Motoryzacyjny i IV
Zlot Fiatów126 i klasyków” (dalej: Moto Piknik Kaszubski), organizowanej w dniach 25-26
maj 2019 roku w Centrum Aktywnego Wypoczynku Koszałkowo z siedzibą we Wieżycy 32,
83-315 Szymbark. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki jego uczestników.
Dokument został zamieszczony na stronie http://wiezyca.pl oraz w ogólnodostępnym miejscu
na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku Koszałkowo Wieżyca (dalej „CAW
Koszałkowo Wieżyca”). Dodatkowo dokument został opublikowany na stronie internetowej
organizatora imprezy – Reklama4You Paweł Bladowski.
Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej, poprzez
zamieszczanie ich na ww. stronie internetowej.
Art. 2
1. Organizatorem „Moto Piknik Kaszubski” jest właściciel podmiot Reklama4You Paweł
Bladowski z siedzibą w Sierakowicach przy ul. Kartuskiej 35 – Paweł Bladowski wraz
z pracownikami oraz współpracownikami, a także współorganizatorami wydarzenia.
2. „Moto Piknik Kaszubski” będzie przebiegać według harmonogramu, który zostanie
zaakceptowany przez organizatora Reklama4You Paweł Bladowki i podany do publicznej
wiadomości na stronie internetowej http://www.wiezyca.pl, miejscu ogólnodostępnym na
terenie CAW Koszałkowo Wieżyca oraz na stronie internetowej organizatora imprezy.
3. Harmonogram „Moto Piknik Kaszubski” stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
Art. 3
„Moto Piknik Kaszubski” odbędzie się w dniach od 25 do 26 maja 2019 roku w Centrum
Aktywnego Wypoczynku Koszałkowo.
1. W dniu 25 maja 2019 r. – rozpoczęcie zlotu biwakiem w CAW Koszałkowo Wieżyca
(Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja w celu ustalenia noclegu – dostępne pole
namiotowe przy wyciągu C na terenie CAW Koszałkowo Wieżyca/własny namiot/ lub
rezerwacja miejsc noclegowych w Koszałkowo-Wieżyca tel. 506 579 222. Nocleg
odpłatny).
2. W dniu 26 maja 2019 r. w godzinach od 11.00 do 20.00 finał „Moto Piknik Kaszubski”
będzie składać się z następujących części:
11.00 – uroczyste rozpoczęcie, zlot fiatów 126 p i klasyków
11.15– 19.00 dostępne atrakcje: przejazd samochodem Hunter Design Akcesoria i Serwis OffRoad, trójkołowce, hulajnogi, zorbing, kucyki, przejażdżki bryczką (poszczególne atrakcje
odpłatne, zgodnie z cennikiem CAW Koszałkowo oraz innych współorganizatorów)
19.00 – finał imprezy – skok motorem nad maluchami (Fiat 126p)
Podczas wydarzenia będą czynne odpłatnie punkty gastronomiczne:
- Restauracja Biały Miś,
- Pizzeria Gawra
- Roll bar
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Art. 4
1. „Moto Piknik Kaszubski” posiada charakter otwarty. Jest wydarzeniem o charakterze
rozrywkowym, sportowym, promującym aktywności sportowe na terenie ośrodka.
Ponadto jest wydarzeniem promującym auta klasyczne oraz fiata 126 p.
2. Wstęp na „Moto Piknik Kaszubski” jest bezpłatny.
3. Poszczególne atrakcje na terenie CAW Koszałkowo Wieżyca zgodnie z cennikiem
usług ww. ośrodka oraz współorganizatorów.
4. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu wyłącznie pod opieką swoich opiekunów
prawych i na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
Art. 5
1. Uczestnicy biorą udział w poszczególnych częściach/atrakcjach „Moto Piknik
Kaszubski”, zgodnie z harmonogramem.
2. Przystąpienie do poszczególnych części/atrakcji „Moto Piknik Kaszubski” jest
równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości.

Art. 6
1. Organizator zapewnia uczestnikom „Moto Piknik Kaszubski”bezpieczeństwo oraz
porządek podczas trwania imprezy.
2. Nadzór organizacyjny nad „Moto Piknik Kaszubski” sprawuje: Paweł Bladowski –
Reklama4You, tel. 665 398 133, email: pawelr4y@gmail.com

Art. 7
Uczestnicy „Moto Piknik Kaszubski” organizowanego przez Reklama4You Paweł Bladowski
oraz współorganizatorów na terenie CAW Koszałkowo Wieżyca zobowiązani są:
1. przestrzegać postanowień regulaminu, a w szczególności zachowywać się
w sposób nie zagrażający własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu
innych osób. Zakazane jest niszczenie oraz uszkadzanie mienia CAW
Koszałkowo Wieżyca;
2. stosować się do zaleceń organizatora, w tym właściciela terenu CAW
Koszałkowo Wieżyca;
3. przedstawiciele organizatora noszą odpowiednie identyfikatory.
.
Art. 8
Organizator utrwala przebieg „Moto Piknik Kaszubski” dla celów dokumentacji oraz
promocji imprezy w przyszłych latach.
Osoby przebywające na terenie CAW Koszałkowo Wieżyca w ramach „Moto Piknik
Kaszubski” wyrażają zgodę na rejestrowanie wizerunku swojego oraz podopiecznych, a także
wykorzystanie
wizerunku
poprzez
używanie
i
rozpowszechnianie
wizerunku/głosu/wypowiedzi przez organizatora Reklama4You Paweł Bladowski oraz CAW
Koszałkowo Wieżyca, dla celów informacyjno-promocyjnych.
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Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonywane
podczas przebywania w ramach „Moto Piknik Kaszubski” mogą zostać umieszczone na
stronie internetowej, w mediach społecznościowych bądź w środkach masowego przekazu
oraz wykorzystywane w materiałach promocyjnych.
Akceptacja postanowienia jest dobrowolna.
Jednocześnie osoby uczestniczące w imprezie „Moto Piknik Kaszubski” zrzekają się
wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem
ww. CAW Koszałkowo Wieżyca oraz Reklama4You, z tytułu wykorzystywania
wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych oraz
ewentualnych działań konkursowych.

Art. 9
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2019 r. i obowiązuje do zakończenia
imprezy.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie
przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego,
przepisy o organizacji imprez masowych, przepisy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przepisy o ochronie przeciwpożarowej, przepisy
o ochronie osób i mienia, a także o ochronie danych osobowych
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HARMONOGRAM IMPREZY
„I Kaszubski Piknik Motoryzacyjny i IV Zlot Fiatów126 i klasyków”
ORGANIZOWANEJ NA TERENIE CAW KOSZAŁKOWO WIEŻYCA
W DNIACH 25-26 MAJA 2019 R.

1. W dniu 25 maja 2019 r. – rozpoczęcie zlotu biwakiem w CAW Koszałkowo Wieżyca
(Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja w celu ustalenia noclegu – dostępne pole
namiotowe przy wyciągu C na terenie CAW Koszałkowo Wieżyca/własny namiot/ lub
rezerwacja miejsc noclegowych w Koszałkowo-Wieżyca tel. 506 579 222. Nocleg
odpłatny).
2. W dniu 26 maja 2019 r. w godzinach od 11.00 do 20.00 finał „Moto Piknik Kaszubski”
będzie składać się z następujących części:
11.00 – uroczyste rozpoczęcie, zlot fiatów 126 p i klasyków
11.15 –19.00 dostępne atrakcje: przejazd samochodem Hunter Design Akcesoria i Serwis
Off-Road, trójkołowce, hulajnogi, zorbing, kucyki, przejażdżki bryczką (poszczególne
atrakcje odpłatne, zgodnie z cennikiem CAW Koszałkowo oraz innych współorganizatorów)
19.00 – finał imprezy – skok motorem nad maluchami (Fiat 126p)
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