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REGULAMIN 

 

1. Za teren Imprezy – Pikniku uznawany jest teren Sanktuarium Św. Wojciecha BM w 

Cieszęcinie oraz miejsca oznaczone w specjalny sposób. 

2. W Imprezie-Pikniku może uczestniczyć osoba posiadająca motocykl, lub będąca 

pasażerem kierowcy oraz niezmotoryzowani. 

3. W czasie Pikniku każdy motocykl i inny pojazd należy ustawić do wydzielonego, 

wskazanego przez Organizatorów miejsca. Wyjechać może wyłącznie osoba trzeźwa, co 

jest jednocześnie warunkiem poruszania się pojazdami, brania udziału w paradzie, 

konkursach i innych wyjazdach. 

4. Na terenie pikniku obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Nakazuje się 

zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględny zakaz niebezpiecznych manewrów, 

"palenia gumy", itp. poza miejscami do tego wyznaczonymi. 

5. Każdy uczestnik Pikniku, spełniający n/w warunki uczestnictwa ma prawo wziąć udział 

w paradzie motocykli i innych pojazdów. 

6. Warunki uczestnictwa w paradzie: 

- Każdy uczestnik-kierowca parady musi mieć uprawnienia niezbędne do kierowania 

swoim pojazdem. 

- Uczestnik parady ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 

- Uczestników obowiązują kaski ochronne lub inne zabezpieczenia wymagane Prawem 

Ruchu Drogowego. 

- Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie motocykla lub innego pojazdu z ważnymi 

badaniami technicznymi (o ile jest to wymagane), który posiada ubezpieczenie OC i jest 

dopuszczony do ruchu. Stan techniczny może być dodatkowo zweryfikowany przez 

Organizatorów Pikniku. 

- W paradzie mogą uczestniczyć jedynie osoby nie będące pod wpływem alkoholu, ani 

innych środków odurzających. 

- Uczestnicy parady mają obowiązek jazdy w uformowanej kolumnie z prędkością 

ustaloną przez prowadzącego kolumnę, zakaz jej opuszczania, wyprzedzania, wjeżdżania 

na chodniki itp. 

- Kolumnę parady prowadzi oznaczony samochód lub motocykl pilotujący, którego 

bezwzględnie nie wolno wyprzedzać. 

- Organizatorzy mają prawo zabronić uczestniczenia w paradzie każdemu, kogo 

zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo Uczestników i Widzów. 

- W przypadku niemożliwej do usunięcia awarii motocykla na trasie parady, należy 

ustawić motocykl w widocznym miejscu, ale nie zakłócającym jazdy innym. 

- Uczestnicy Parady będą poinformowani o bezwzględnym podporządkowaniu się 



decyzjom Organizatorów i służb porządkowych oraz znakom i sygnałom na drodze. 

- Wszelkie występki uczestników i nie stosowanie się do Regulaminu Pikniku i Parady 

spowodują wykluczenie z imprezy. 

7. Każdy z Uczestników zapozna się z regulaminem Pikniku i uczestnictwa w Paradzie. 

8. Za zachowanie Uczestników na i poza terenem Pikniku Organizatorzy nie ponoszą 

odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy Uczestnik Pikniku ponosi odpowiedzialność 

cywilną i karną za własne zachowanie. 

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w 

stosunku do Uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jak i za szkody i straty spowodowane 

pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich. 

10. Na terenie Imprezy i podczas Parady obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego. 

11. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt. 14 niniejszego Regulaminu, 

naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników Pikniku, jak i osób postronnych, a 

także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, a także środowiska naturalnego w 

miejscu trwania zlotu. 

12. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt. 14 wnoszenia na teren Pikniku 

środków odurzających, materiałów oraz przedmiotów niebezpiecznych, broni palnej. 

13. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji 

przez Organizatora zlotu. 

14. Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku 

powtórzenia się sytuacji, wydaleniem z terenu Pikniku. W przypadku zdarzeń 

zagrażających zdrowiu i życiu uczestników, i osób postronnych, organizatorzy zastrzegają 

sobie prawo do wezwania Policji lub innych służb porządkowych. 
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