Spotkanie traktorów w Klein Priebus
Informacja o porządku i bezpieczeństwie dla uczestników biorących udział w spotkaniu
Poprzez zameldowanie w biurze organizacyjnym, uczestnicy i ich towarzyszące osoby
zrzekają się prawa postępowania i wszelkich przeciwnatarć wobec organizatorów, ich
pomocników, instytucji, personelu porządkowemu czy też innym powierzonym osobom, firm
i organizacji za każdy spowodowany i z imprezą powiązany wypadek albo uszkodzenie.
Również zrezygnują dla siebie i dla im towarzyszącym osobom z prawa zawołania
zwyczajnych sądów.
Biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
Uczestnicy zgadzają się na publikacje zdjęć które zostały zrobione w ramach imprezy.
Organizatorzy odmawiają wobec uczestników i ich towarzyszacych osób wszelką
odpowiedzialność za osobowe, rzeczowe i majątkowe szkody lub uszczerbki.
Organizator zawarł ubezpieczenie na odpowiedzialność cywilnej wobec osób trzecich.
Organizator zakłada, że każdy pojazd czy też sprzęt biorący udział w imprezie, jest
wystarczająco ubezpieczony. Polecenia personelu nadzorczego powinne być niezbędnie
przestrzegane.
Kierowcy pod wpływem alkoholu zostaną wydaleni z placu imprezy.
Uczestnictwo w wyjeździe w konwoju jest zezwolone tylko z pojazdami dopuszczonymi do
ruchu drogowego i ubezpieczonymi.
Wspólny wyjazd przez granicę kraju do sąsiednej miejscowości w Polsce, jest dozwolony
tylko dla pojazdów o ogólnym ciężarze do 3,5 t.
Przestrzegać należy dopuszczalną granicę zawartości alkoholu we krwi i jazdę z włączonymi
światłami. Trzeba się liczyć z kontrolą policji.
Maszyny wolno uruchamiać tylko pod nadzorem, w razie czego należy wyłączyć silniki.
Wszelkie ruchy pojazdów powinne się odbyć z szczególną dyscypliną i uwagą, aby nie
skaleczyć widzów albo osób trzecich.
Wszystkie silniki spalinowe, takie jak silniki pojazdowe i silniki stacjonarne muszą mieć na
swoim miejscu postojowym, odpowiednie zbiorniki na wyciekający olej albo paliwo, aby
zapobiec ich wsiąkaniu w ziemię.
Po godzinie 22:00 nie należy na placu imprez czy też na placu kempingowym uruchamiać
silniki pojazdowe jak i też puszczać głośną muzykę.
Sprzedaż i wprowadzenie w obieg potraw i napojów należy przedtem uzgodnić z
organizatorem.
Miłośnicy traktorów Klein Priebus e.V.

