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Regulamin  zostanie  udostępniony  na  stronach  internetowych  organizatora  oraz,
w formie plansz na dojściach do wyznaczonych stref kibiców.

1. Organizatorem imprezy BUDOMAL MOTOSPORTKLUB Drift And RallY 
jest Łódzki Związek Motorowy MOTOSPORTKLUB.

2. Celem imprezy jest:
- promocja Miasta Łodzi,
- promocja aktywnego spędzania wolnego czasu,
- upowszechnianie i popularyzacja dyscyplin motorsportu,
- integracja osób i środowisk motorsportu,
- możliwość uczestniczenia w legalnych zawodach sportu samochodowego.

3. Termin i miejsce imprezy:
- data imprezy: 22.05.2016 r.
- miejsce imprezy: ulice (oraz kompleks wiaduktów przy nich usytułowany): 
Maratońska (od ul. Obywatelskiej do Wróblewskiego), Waltera-Janke (od ul. 
Wyszyńskiego, do wysokości wjazdu do marketu Lidl), Nowe Sady (od ul. 
Waltera-Janke do wysokości wjazdu do marketu Lidl), Pienista (od ul. Waltera-
Janke do wysokości końca ogrodzenia firmy Mosty Łódź).

4. Wstęp na imprezę jest bezpłatny. Organizator zastrzega sobie prawo odmówić 
osobom wstępu jak również żądać opuszczenie miejsca imprezy w trakcie jej 
trwania (i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane) 
w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca 
porządek publiczny, jego zachowanie wskazuje na bycie pod wpływem 
alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających, zachowuje 
się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym regulaminem.

5. Wstęp osób małoletnich na teren imprezy jest możliwy tylko pod opieką osoby
pełnoletniej.

6. Widzowie mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia 
dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

7. Organizator nie rekomenduje zabierania na imprezę dzieci poniżej 4 roku życia
z powodu natężenia hałasu i innych czynników, które mogą wpłynąć na 
dyskomfort i zdrowie dziecka.

8. Zabrania się wstępu na teren imprezy osobom posiadającym: broń, materiały 
wybuchowowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, 
napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, napoje w
opakowaniach szklanych i metalowych, buty o metalowych zakończeniach, 
oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie (w tym latarki,
wskaźniki laserowe mogące oślepić kierowców). Zakazuje się również 
wnoszenia i rozwieszania flag i transparentów naruszających wizerunek i 
dobro sponsorów oraz samej imprezy.

9. Wywieszanie transparentów, banerów, flag, plansz, rozdawanie ulotek itp. oraz 
inna promocja podmiotów nie związanych z organizacją imprezy bez zgody 
organizatorów jest niedozwolone.

10.Wprowadzanie zwierząt, rowerów, skuterów, motocykli oraz wszelkich 



pojazdów wielośladowych na teren imprezy jest zabronione. Organizator nie 
przewiduje zorganizowanych parkingów dla tych pojazdów.

11.Organizator ma prawo utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz
promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz
sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać 
utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, 
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

12.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego 
uprzedzenia uczestników. O odwołaniu imprezy organizator poinformuje 
wszystkie służby zaangażowane w organizację imprezy (Policja, Straż 
Pożarna, Urzędy Państwowe itp). Organizator nie będzie zobowiązany do 
żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tytułu odwołania imprezy. 

13.Na terenie imprezy wyznaczone zostaną miejsca (oraz ciągi komunikacyjne) 
dla publiczności (ogrodzone i wytaśmowane miejsca).

14.Zabrania się przebywania publiczności w miejscach innych niż wyznaczone a 
w szczególności: 
- zabrania się przebywania na torach wyścigowych,
- zabrania się przebywania w ozanczonych parkach przedstartowych,
- zabrania się przebywania na i w pobliżu torów kolejowych 
usytułowanych wzdłuż ul. Maratońskiej
- zabrania się przebywania w biurze zawodów.
a także
- zabrania się w jakikolwiek sposób zakłócania przebiegu imprezy,
- zabrania się rzucania jakicholwiek przedmiotów mogących stanowić 
zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na
terenie imprezy,
- zabrania się innych zachowań niebezpiecznych dla innych widzów, służb 
obsługi imprezy i uczestników zawodów,
-  zabrania się wznoszenie okrzyków o treści wulgarnej, obelżywej, 
rasistowskiej lub naruszających dobre obyczaje,
- zabrania się wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych, 
środków odurzających, psychotropowych i innych podobnie działających.

15.Drogi ewakuacyjne : ul.Nowe Sady w kierunku wschodnim, ulica Waltera 
Janke w kierunku ul. Obywatelskiej, ul. Pienista w kierunku ul. 
Obywatelskiej, ul. Waltera Janke w kierunku ul. Wyszyńskiego
Wszystkie wymienione drogi z wyłączniem miejsc rozgrywania prób 
sportowych.

16.Drogi umożliwiające dojazd służb ratowniczch: ulica Waltera Janke od 
Obywatelskiej, ulica Waltera Janke od Wyszyńskiego, ulica Maratońska 
od Obywatelskiej, ul. Maratońska od Wróblewskiego, ul Nowe Sady

17.Każdy uczestnik imprezy jest zobowiązany do podporządkowania się 
niniejszemu regulaminowi jak rówież poleceniom służb organizatora (osoby w 
kamizelkach odblaskowych organizatora i/lub kamizelkach odblaskowych 
Automobilklubu Tomaszowskiego), Policji, ochrony.


