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International Police Association Polish Section 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska 
Region Kalwaria Zebrzydowska  

  
                                                                                                             

 

REGULAMIN 

ZLOTU MOTOCYKLOWEGO DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH 

,,JEDNOŚLADEM BEZPIECZNIE DO CELU” 

24 VII 2021 R. 

 

§ 1 
 

1. Poniższe określenia używane w niniejszym Regulaminie będą miały następujące 

znaczenie: 

 „Zlot” – Zlot Motocyklowy dla służb mundurowych „Jednośladem bezpiecznie  

do celu”, odbywający się w dniu 24 lipca 2021 roku, 

 „Organizator” – IPA (International Police Association) - Sekcja Polska, Region 

Kalwaria Zebrzydowska, 

 „Służby porządkowe” - osoby powołane przez Organizatora celem dbania  

o bezpieczeństwo osób uczestniczących w zlocie, 

 „Teren zlotu” – w pierwszej części zlotu parking przy Kościele Św. Klemensa  

w Wieliczce (ul. Zamkowa 7), w drugiej części parking oraz rejon Tężni Solankowej 

w Kopalni Soli w Wieliczce (ul. Park Kingi 1), 

  „Uczestnik” – osoba zakwalifikowana w tym charakterze przez organizatora, która 

uprzednio otrzymała zgodę upoważniającą do udziału w zlocie, 

 „Parking” - wydzielony, oznaczony, obszar w ramach terenu zlotu,  

który jest jedynym miejscem przeznaczonym do parkowania motocykli, skuterów  

i motorowerów wjeżdżających na ten teren, 

 ,,Parada” – przejazd ulicami Wieliczki, którego miejscem docelowym jest  

ul. Park Kingi 1. 
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2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które podczas zlotu  

będą przebywały na jego terenie. Każda osoba przebywająca na jego terenie  

w czasie trwania obowiązana jest stosować się do postanowień zawartych  

w niniejszym Regulaminie. 

 

3. Sporządzenie Regulaminu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zlotu 

poprzez wskazanie zasad zachowania się uczestników i innych osób obecnych na zlocie 

oraz korzystania przez nie z terenu, na którym jest on organizowany. Dotyczy to również 

znajdujących się na nim urządzeń.  

 

4. Uczestnikami muszą to być osoby pełnoletnie, natomiast pobyt osób niepełnoletnich 

również jest dopuszczalny, jednak wyłącznie pod opieką swoich przedstawicieli 

ustawowych. 

 

5. Zlot ma charakter działań profilaktycznych pod hasłem ,,Jednośladem bezpiecznie  

do celu”. 

 

6. Regulamin jest dostępny na stronie organizatora. Będzie on także dostępny w miejscu 

zlotu. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu. Wjazd  

oraz wejście na teren zlotu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

 

 

§ 2 

 

1. W zlocie może uczestniczyć osoba posiadająca motocykl, skuter, motorower  

lub osoba będąca pasażerem. 

 

2. Uczestnictwo w zlocie motocyklowym odbywa się nieodpłatnie. 

 

3. W czasie zlotu każdy motocykl należy pozostawić na parkingu wskazanym  

przez organizatora. 

 

4. Osoby biorące udział w zlocie nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu  

lub innych środków odurzających.  

 

5. Poza dojazdem do parkingu obowiązuje całkowity, bezwzględny zakaz jazdy 

motocyklami, skuterami i motorowerami po terenie zlotu. 
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§ 3 

 

1. Każdy uczestnik zlotu spełniający warunki uczestnictwa w krótkiej paradzie 

ma prawo wziąć w niej udział. 

 

2. Każdy z uczestników ma obowiązek zapoznania się z zasadami uczestnictwa  

w paradzie. 

 

3. Warunki uczestnictwa w paradzie: 

 uczestników obowiązują kaski ochronne, 

 warunkiem uczestnictwa jest posiadanie motocykla z ważnymi badaniami 

technicznymi oraz aktualną polisą OC - stan techniczny dodatkowo  

może zostać zweryfikowany przez Organizatora Zlotu, 

 w paradzie mają prawo uczestniczyć jedynie osoby nie będące pod wpływem 

alkoholu lub innych środków odurzających, 

 uczestnicy parady mają obowiązek jazdy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ruchu drogowego,  

 każdy uczestnik zlotu przemieszcza się na własną odpowiedzialność, 

 kolumnę parady prowadzi odpowiednio oznaczony pojazd pilotujący,  

którego nie wolno wyprzedzać. 

4. Organizator i osoby wskazane przez niego mają prawo zabronić uczestniczenia  

w zlocie każdemu, kogo zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników  

i widzów. 

 

5. Na terenie zlotu oraz podczas parady obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się 

motocyklami w sposób mogący powodować niebezpieczeństwo bądź zagrożenie dla życia, 

zdrowia lub mienia innych uczestników zlotu, a także osób nieuczestniczących w zlocie. 

 

  

§ 4 

 

1. Zabrania się kategorycznie uczestnikom zlotu wnoszenia, nabywania  

oraz spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, materiałów 

wybuchowych, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, wyrobów 

pirotechnicznych, materiałów stwarzających ryzyko powstania pożaru. 
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2. Zabrania się prowadzenia na terenie zlotu jakiejkolwiek działalności handlowej bądź 

innej zarobkowej.  

 

3. Przedstawiciele organizatora lub upoważnione przez niego służby porządkowe mają 

prawo do: 

 sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w zlocie,  

a w przypadku stwierdzenia ich braku – odmowy wstępu lub wezwania  

do natychmiastowego opuszczenia terenu zlotu; 

 legitymowania osób celem ustalenia ich tożsamości; 

 badania stanu trzeźwości uczestników zlotu; 

 przeglądania zawartości bagaży, odzieży uczestników zlotu w przypadku,  

gdy istnieje podejrzenie, że osoba posiada przedmioty, które wymieniono  

w ustępie 1. Kiedy zostanie to potwierdzone, osoby takie nie zostaną wpuszczone 

lub zostaną zobowiązane do natychmiastowego opuszczenia terenu. 

 

 

§ 5 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników zarówno na, jak 

i poza terenem zlotu. Oznacza to, iż każdy uczestnik zlotu za własne zachowanie ponosi 

odpowiedzialność cywilną i karną. Uczestnicy zlotu nie mogą stwarzać sytuacji, które 

zagrażają lub są niebezpieczne dla innych uczestników zlotu, a w trakcie parady 

motocyklowej również dla osób nie biorących udziału w zlocie. 

 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powstałe w trakcie zlotu 

straty i szkody w stosunku do uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jak również  

za szkody i straty spowodowane bezpośrednio i pośrednio w stosunku do osób trzecich. 

 

3. Uczestnicy zlotu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zlotu, z którym  

się zapoznali, a także do zapoznania i stosowania się do przepisów powszechnie 

obowiązujących. 

 

4. Organizator dołoży wszelkich starań, by wszyscy uczestnicy zlotu  

byli zadowoleni, lecz każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do przestrzegania 

regulaminu imprezy pod groźbą usunięcia z terenu zlotu. 
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§ 6 

 

1. Zlot nie jest o charakterze imprezy masowej. 

 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników. 

  

3. W przypadku wystąpienia takich okoliczności oraz niewpuszczenia na teren zlotu, 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za różnego rodzaju straty związane  

z przybyciem osób. 

 

4. Postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu stosuje się wówczas,  

gdy konieczne jest ograniczenia liczby uczestników zlotu przez wzgląd na logistykę  

oraz zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym uczestnikom zlotu. 

 

 

§ 7 

 

1. Organizator oraz partnerzy mogą opublikować zdjęcia i filmy lub inny rodzaj zapisu   

z wizerunkami uczestników na stronie internetowej organizatora/partnerów  

oraz na portalach internetowych.  

 

2. Udział w imprezie jest równoznaczny z zezwoleniem na ich publikację, transmitowanie, 

rozpowszechnianie wizerunku z jakimkolwiek programem przedstawiającym niniejszą 

imprezę. 

 

 

§ 8 

 

1. Każda osoba oświadcza, że jeżeli w dniu, w którym następuje wydarzenie  

jest poddana kwarantannie, nadzorowi sanitarnemu lub w ciągu ostatnich 7 dni przed 

udziałem w zlocie wróciła z zagranicy, nie weźmie w nim udziału. 

 

2. Każda osoba oświadcza, że jeśli w ciągu ostatnich 7 dni przed udziałem w zlocie 

posiadała objawy lub stwierdzono u niej COVID-19, nie weźmie w nim udziału. 
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3. Każdy osoba oświadcza, iż jeżeli w ciągu ostatnich 7 dni przed udziałem w zlocie miała 

bezpośredni kontakt z: 

 osobą, u której potwierdzono zakażenie COVID-19,  

 osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19, 

 osobą powracającą z zagranicy w ciągu ostatnich 7 dni, 

 osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt  

z osobą zarażoną, 

 nie weźmie w nim udziału. 

 

4. Organizator lub służby porządkowe mają prawo do usunięcia z terenu zlotu 

Uczestników niestosujących się do powyższych postanowień. Jednocześnie  

osoby te tracą prawo do reklamacji i roszczeń względem organizatora. 

 

5. Na terenie zlotu należy stosować się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych  

i rozporządzeń ministrów w związku z zaistniałą pandemią COVID-19, między innymi 

należy zachować odstęp minimum 1,5 metra oraz w przestrzeni zamkniętej zasłonić usta 

i nos za pomocą maseczki. 

 

6. Uczestnicy mają obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu na teren zlotu. 

 

7. Osoby uczestniczące w zlocie zobowiązane są do stosowania zaleceń przedstawicieli 

organizatora, którzy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieliczka, 12.07.2021 r. 

 


