REGULAMIN UCZESTNICTWA
W KRAMP RACE 2021
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Organizator: Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Wielowieś w Gminie Pakość
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.

Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują uczestników KRAMP RACE 2021 Pucharu
Polski w Wyścigach Traktorów na polach Wielowsi, zwanego w treści regulaminu: KRAMP
RACE, w czasie trwania imprezy.

1.2.

Za uczestnika KRAMP RACE uważa się uczestnika zawodów, wystawcę, klienta,
pracowników, media oraz gości.

1.3.

Wstęp na KRAMP RACE jest wolny.

1.4.

Otrzymane przez uczestników identyfikatory nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

1.5.

Wstęp na teren KRAMP RACE oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez
wszystkich uczestników, a także zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.

2. PRZEPISY PORZĄDKOWE
2.1.

Uczestnicy mogą przebywać na terenie KRAMP RACE, wyłącznie w terminach i
godzinach otwarcia lub w przypadku innych ustaleń z organizatorem - po uprzedniej
pisemnej zgodzie organizatora.

2.2.

Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków jest dozwolone, pod warunkiem,
że nie ma na niej innych osób, które nie wyrażają zgody na udostępnianie swojego
wizerunku.

2.3.

Zabronione jest prowadzenie przez uczestników KRAMP RACE jakichkolwiek działań
komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz
zbiórek pieniężnych, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

2.4.

W czasie i na terenie KRAMP RACE obowiązują zakazy:
2.4.1.

wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz
szkodliwych substancji chemicznych, a także otwartego ognia, stanowiących
zagrożenie pożarowe, mogących spowodować uszkodzenie mienia oraz
stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;

2.4.2.

wnoszenia alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;
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2.4.3.

zakłócania porządku publicznego;

2.4.4.

zanieczyszczania terenu;

2.4.5.

niszczenia infrastruktury, w tym elementów toru wyścigowego, zabudowy stoisk,
konstrukcji reklamowych i innych elementów aranżacji przestrzeni.

2.6.

Zasady wjazdu i zasady parkowania na terenach targowych, ustalane są odrębnie poprzez
specjalnie oznakowanych pracowników technicznych podczas trwania KRAMP RACE.

2.7.

W przypadku publicznego odtwarzania utworów muzycznych, uczestnik zobowiązany jest
do uzyskania we własnym zakresie zgody organizacji powołanych do zarządzania prawami
twórców i zapłaty na ich rzecz wynagrodzenia.

2.8.

Uczestnik KRAMP RACE powinien respektować obowiązujące w zakresie ochrony prawa
autorskiego i praw pokrewnych przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej,
w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO)
oraz przepisów prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej.

3. REKLAMACJE

3.1.

Wszelkie reklamacje uczestników wydarzenia wobec organizatora powinny być zgłaszane
w formie pisemnej nie później niż 30 dni od zakończenia wydarzenia. Reklamacje
wysłane po tym terminie nie będą uwzględniane.

4. ZABEZPIECZENIE TERENU

4.1.

Tereny targowe zabezpieczane są przez wyznaczone służby porządkowe.

4.2.

Uczestnik jest zobowiązany do zabezpieczenia swojego sprzętu i urządzeń przed
ewentualnymi szkodami na własny koszt.

5. UBEZPIECZENIE
5.1.

Jeżeli jest taka potrzeba uczestnicy powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się
z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się
na terenach targowych.
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5.2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu uczestników
spowodowane siłą wyższą, np. pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, zalanie wodą, przerwa
w dostawie prądu.

6. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

6.1.

Udział w KRAMP RACE jest równoznaczny ze zgodą na udostępnianie wizerunku
uczestnika zarejestrowanego na zdjęciach będących rejestracją wydarzenia podczas
wydarzenia. W przypadku indywidualnego wizerunku może on być rozpowszechniony
tylko na podstawie odrębnie udzielonej zgody. Formularz zgody wraz z klauzulą
informacyjną stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie KRAMP
RACE bez opieki właściciela.

7.2.

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za spowodowanie/ wyrządzenie szkód, których
dokonali własnoręcznie.

7.3.

Uczestnicy rejestracji ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość
podanych przez siebie danych. Formularz zgody i klauzulą informacyjną dla uczestników
podlegających rejestracji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

8. PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE

8.1.

Wyznaczone drogi komunikacyjne i ewakuacyjne muszą być zawsze wolne. Zabrania się
na nich parkowania pojazdów oraz składowania towarów. Pojazdy i towary pozostawione
na tych drogach zostaną usunięte na koszt i ryzyko uczestnika KRAMP RACE.

8.2.

Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe, na przykład: ręczne ostrzegacze pożaru (ROP),
sygnalizatory pożaru, gaśnice, hydranty powinny być widoczne i w każdej chwili
dostępne. W związku z tym zabronione są działania, które mogą ograniczyć dostęp
do tych urządzeń albo zakłócić ich funkcjonowanie.

8.3.

Ze względu na bezpieczeństwo zabrania się na terenach KRAMP RACE:
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8.3.1.

używania ognia otwartego na terenach targowych;

8.3.2.

gromadzenia i przechowywanie na stoiskach i terenie otwartym KRAMP RACE:
materiałów palnych oraz wszelkiego rodzaju opakowań, papierów i innych
materiałów stwarzających zagrożenie pożarowe;

8.3.3.

przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia,
substancji, których wzajemne oddziaływanie może być powodem samo zapłonu
lub wybuchu;

8.3.4.

używania podręcznego sprzętu gaśniczego do celów niezwiązanych z gaszeniem
pożaru;

8.3.5.

Zauważony pożar lub inne zagrożenie bezpieczeństwa na terenach KRAMP RACE
należy natychmiast zgłosić pracownikom technicznym, ochronie lub innemu
pracownikowi KRAMP RACE, albo bezpośrednio Państwowej Straży Pożarnej –
przy użyciu ręcznego ostrzegacza pożaru (ROP) lub telefonu alarmowego : 112
lub 998. Do chwili przybycia Państwowej Straży Pożarnej należy bezwzględnie
podporządkować się kierującemu akcją ratowniczą.

9. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA PRACY

9.1.

Uczestnicy KRAMP RACE oraz wystawcy i wykonawcy stoisk ponoszą całkowitą
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników, wykonujących
roboty na terenach KRAMP RACE, a także odpowiadają za wszelkie wypadki wynikłe
wskutek braku nadzoru lub zaniedbania wymogów i norm bezpieczeństwa pracy w czasie
najmu
powierzchni
w
okresie
montażu,
eksploatacji
i demontażu ekspozycji targowych

9.2.

Uruchamianie maszyn i urządzeń nieodpowiadających wymogom bezpieczeństwa oraz
obsługiwanie ich przez personel nieuprawniony jest zabronione.

9.3.

Przy demonstrowaniu maszyn i urządzeń w ruchu należy wydzielić i odpowiednio
zabezpieczyć teren przeznaczony na ten cel.

9.4.

W sprawach niewymienionych powyżej, mają zastosowanie obowiązujące w Polsce
przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, których powinni przestrzegać
uczestnicy targów.

10. PRZEPISY REŻIMU SANITARNEGO
10.1. Osoby, u których występują objawy choroby wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2,
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osoby które miały styczność z osobą zarażoną, osoby przebywające na kwarantannie nie
mogą uczestniczyć w wydarzeniu i nie będą wpuszczane na teren imprezy.
10.2. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren imprezy.
Dozowniki z płynem dezynfekującym będą dostępne dla uczestników przed wejściem na
teren wyścigów.
10.3. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich innych zaleceń
Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz odpowiednich służb jak i poleceń Organizatora
oraz służb poradnikowych i informacyjnych.
10.4. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowywania dystansu min. 1,5 m, a w strefie
cateringowej i na trybunach do zajmowania wyznaczonych miejsc
10.5. Uczestnik Wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Wydarzeniu może
wiązać się z ryzykiem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2, w szczególności w sytuacji
nieprzestrzegania zasad postępowania ustalonych przez Organizatora, obowiązujących
przepisów, wytycznych lub zaleceń właściwych organów administracji rządowej i zwalnia
Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

11. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
EPIDEMICZNEGO
11.1. Ze względu na wprowadzone ograniczenia w organizowaniu imprez masowych, na teren
wydarzenia uprawnionych do wejścia jest 250 osób niezaszczepionych. W związku z tym
przed wejściem na teren imprezy ochrona będzie sprawdzała status zaszczepienia –
przygotuj aplikację lub kartę szczepień. Przekazując te dane pozwolisz na wejście
większej ilości osób, a Twoje dane będą chronione zgodnie z RODO.
11.2. Osoba zaszczepiona to taka osoba, która przyjęła jedną (w przypadku szczepionek
jednodawkowych) lub dwie (w przypadku szczepionek dwudawkowych) dawki
szczepionki przeciwko COVID-19 dopuszczonej do obrotu w Unii Europejskiej, która
posiada stosowne zaświadczenie, a od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki (pierwszej
w przypadku szczepionki jednodawkowej albo drugiej w przypadku szczepionki
dwudawkowej)upłynęło co najmniej 14 dni(zasady zgodnie z Rozporządzeniem);
zaświadczeniem może być wydruk wydany przez punkt szczepień lub lekarza
zawierający kod QR, zaświadczenie z Internetowego Konta Pacjenta zawierające kod
QR lub zaświadczenie zawierające kod QR w formie elektronicznej dostępne w
aplikacjach „moje Internetowe Konto Pacjenta” albo „mObywatel”.
11.3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w wymaganym do
prawidłowego zabezpieczenia imprezy zakresie: imię, pierwsza litera nazwiska, dzień i
miesiąc urodzenia zawartych w kodzie QR znajdującym się w Zaświadczeniu o
szczepieniu przeciwko Covid-19
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12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od nich
niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, przełożenia bądź skrócenia
targów. W takich przypadkach wystawcy nie przysługuję prawo do odszkodowania.
12.2. Uczestnik KRAMP RACE powinien respektować obowiązujące przepisy prawa
wspólnotowego Unii Europejskiej i przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej
Polskiej.
12.3. Do rozstrzygania ewentualnych sporów przyjmuję się jako obowiązujący tekst w języku
polskim. Prawem obowiązującym przy interpretacji regulaminu jest prawo polskie.
12.4.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA 22 SIERPNIA 2021 r.
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