Załącznik do uchwały 3/WZC/2014 z dnia 22.02.2014 r.

Regulamin imprez komunikacyjnych
organizowanych lub współorganizowanych przez
Stowarzyszenie Miłośników Komunikacji Miejskiej w Koszalinie
Niniejszy Regulamin określa obowiązki osób uczestniczących w imprezach organizowanych lub
współorganizowanych przez Stowarzyszenie Miłośników Komunikacji Miejskiej w Koszalinie. Regulamin
dotyczy zarówno członków Stowarzyszenia, jak i osób, które członkami nie są, a biorą udział w imprezie.
Równolegle z niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy porządkowe ustalone przez innych
organizatorów oraz przewoźnika udostępniającego pojazd.

1. Podstawowym obowiązkiem każdego uczestnika imprezy jest zapoznanie się z
treścią niniejszego Regulaminu i przestrzeganie go.
2. W przypadku niektórych imprez chętne osoby wpłacają na konto bankowe
Stowarzyszenia darowiznę na cele statutowe. W zamian mają możliwość
uczestniczenia w imprezie. Minimalna kwota darowizny może zostać określona przez
organizatorów.
3. W przypadku imprez, na które przewidziana jest ograniczona ilość miejsc np. w
pojeździe, obowiązują wcześniejsze zapisy.
4. Osoby poniżej 18 roku życia muszą okazać organizatorom pisemną zgodę
rodzica/opiekuna na uczestnictwo w imprezie. Osoby poniżej 16 roku życia muszą
mieć zapewnionego pełnoletniego opiekuna na cały czas trwania imprezy.
5. W czasie imprezy zabrania się palenia tytoniu lub wyrobów tytoniowych wewnątrz
pojazdu, spożywania napojów alkoholowych wewnątrz i na zewnątrz pojazdu oraz
zachowywania się w sposób stwarzający zagrożenie dla innych uczestników.
6. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników w czasie
przebywania poza obrębem pojazdu.
7. Za wszystkie szkody popełnione przez uczestnika odpowiada uczestnik.
8. Uczestnicy imprez, pragnący wykonywać fotografie podczas tzw. „fotostopów”, są
zobowiązani do wsiadania/wysiadania z pojazdu wyłącznie po jego zatrzymaniu w
miejscu ustalonym przez organizatorów.
9. Bezwzględnie należy dostosowywać się do poleceń organizatorów.
10.Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu trasy lub rozkładu
jazdy, bez wcześniejszego uprzedzenia.
11.Osoby niestosujące się do poleceń organizatorów lub postanowień niniejszego
Regulaminu, będą wykluczone z udziału w imprezie i zobowiązane do opuszczenia
pojazdu, bez prawa do zwrotu opłaty za przejazd.
12.Regulamin obowiązuje od dnia 22 lutego 2014 roku.

