
 

REGULAMIN 
ROZPOCZĘCIE SEZONU Z SCSCLUB 

Termin – 29.04.2018 r., Miejsce – lotnisko Wilcze Laski 
 

DLA WIDZÓW 
 
1. Postanowienia ogólne 
1.1. Regulamin ten jest dokumentem określającym zasady imprezy organizowanej na lotnisku w Wilczych 
Laskach pod nazwą „Rozpoczęcie sezonu z SCSCLUB”. Regulamin dotyczy widzów oraz kierowców. 
1.2. Nadzór nad przebiegiem „ Rozpoczęcie sezonu z SCSCLUB „ pełni Stowarzyszenie Promocji Sportów 
Motorowych SCS zwany dalej „SCS”. 
1.3. Podczas „Rozpoczęcie sezonu z SCSCLUB „ obowiązują przepisy ustawy „Prawo o ruchu drogowym". 
Przepisy niniejszej ustawy nie mają zastosowania w czasie wykonywania przejazdów treningowych oraz 
przejazdów w czasie „Rozpoczęcie sezonu z SCSCLUB” na wyznaczonym torze. 
1.4. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów ppoż. porządkowych, 
bezpieczeństwa i niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników wjeżdżając na teren imprezy akceptuje 
regulamin. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać 
podczas trwania „Rozpoczęcie sezonu z SCSCLUB”. Uczestnik zrzeka się wszelkich praw do wszczęcia 
kroków sądowych lub występowania z regresem przeciwko organizatorom, sponsorom, innym 
uczestnikom, organom władzy, właścicielom i zarządcom terenów, a także wszelkim i wszystkim osobom 
powiązanych z organizacją. 
1.5. Każda osoba która zakupiła bilet (musi ten bilet posiadać przez cały czas trwania imprezy) i przebywa 
na „Rozpoczęcie sezonu z SCSCLUB” potwierdza znajomość regulaminu i się do niego bezwzględnie 
stosuje. Niestosowanie się do regulaminu skutkować będzie wydaleniem z terenu imprezy bez prawa 
zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników i osób 
postronnych organizator zastrzega sobie prawo do wezwania Policji. 
1.6. Widzowie i kierowcy parkują samochody tylko na oznaczonych parkingach. Każdy z uczestników 
zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu. Zabrania się pod rygorem usunięcia z 
imprezy naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników imprezy jak i osób postronnych, dewastacji 
mienia ruchomego i nieruchomego jak również środowiska naturalnego w miejscu trwania zawodów. 
1.7. Zabrania się: zastawiania dróg ewakuacyjnych i dojazdowych, poruszania się po miejscach do tego nie 
przeznaczonych, a szczególnie po wydzielonym torze do wyścigów, niszczenia wyposażenia lotniska, 
sprzętu, reklam, nawierzchni, wnoszenia na „Rozpoczęcie sezonu z SCSCLUB” broni, wyrobów 
pirotechnicznych, jakichkolwiek materiałów wybuchowych, napojów alkoholowych, wszelkich środków 
odurzających itp.. Niestosowanie się do tych zakazów może spowodować usunięcie takiego uczestnika                  
z terenu imprezy bez zwrotu opłat za bilet lub start. 
1.8. SCS nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie gdzie odbywa się                        
„Rozpoczęcie sezonu z SCSCLUB” wszyscy uczestnicy uczestniczą w imprezie dobrowolnie i na własną 
odpowiedzialność. 
1.9. Każdy uczestnik „Rozpoczęcie sezonu z SCSCLUB „ odpowiada karnie lub cywilnie za ewentualne 
szkody wyrządzone innym uczestnikom (organizator, kierowca, widz) 
1.10. Na całym terenie imprezy obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Nakazuje się zachowanie 
szczególnej ostrożności oraz bezwzględny zakaz niebezpiecznych manewrów (tzw. palenie gumy, jazda 
poślizgami itp.). 
1.11. Zakazuje się prowadzenia na terenie imprezy bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności 
handlowej lub innej zarobkowej . 
1.12. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad 
nimi pieczę. 
1.13. SCS zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia „Rozpoczęcie sezonu z SCSCLUB” bez 
wcześniejszego uprzedzenia – wszelkie opłaty (wstęp, wpisowe) nie podlegają zwrotowi. 
1.14. SCS zastrzega sobie prawo do :  
- zmiany w harmonogramie przebiegu imprezy, 
- odmowy wstępu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 
- osobom wnoszącym przedmioty które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. 
1.15. Ewentualne zmiany Regulaminu w trakcie trwania imprezy może dokonać wyłącznie SCS. 
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1.16. Miejscem rozgrywania „Rozpoczęcie sezonu z SCSCLUB” jest lotnisko w Wilczych Laskach. 
2. Termin imprezy 
2.1. Termin „ Rozpoczęcie sezonu z SCSCLUB”: 
29.04.2018 r. – lotnisko w Wilczych Laskach,  
2.2. SCS zastrzega sobie możliwość przesunięcia daty i miejsca, oraz ograniczenie ilości klas w trakcie 
trwania „Rozpoczęcie sezonu z SCSCLUB”. Program minutowy zostanie podany na minimum                   3 
dni przed imprezą. Informacje te będą podane na stronie www.scsclub.pl lub na fanpage SCS na 
Facebooku. 
2.3. Impreza „Rozpoczęcie sezonu z SCSCLUB” może zostać skrócona lub odwołana w trakcie jej trwania 
z powodu działania siły wyższej (np. opadów deszczu, awarii sprzętu technicznego lub innych zdarzeń 
uniemożliwiających jej przeprowadzenie) bez zwrotu kosztów poniesionych przez widzów i zawodników. 
3. Trasa i opłaty  
3.1. Opłata dla widzów za wstęp na imprezę („Rozpoczęcie sezonu z SCSCLUB”) wynosi 20,00 zł od 
osoby. 
4. Uczestnicy  
4.1. Poprzez fakt uczestnictwa w „Rozpoczęcie sezonu z SCSCLUB” lub przez wykupienie biletu wstępu 
uczestnicy potwierdzają znajomość i podporządkowanie się Regulaminowi, rezygnując z dochodzenia 
jakichkolwiek roszczeń od organizatora na drodze sądowej. 
5. Kary 
5.1. W przypadku naruszania zasad niniejszego Regulaminu, niebezpieczne zachowanie, łamania zasad 
obowiązujących na imprezie, działania wbrew poleceniom organizatora będą nakładane przez SCS 
następujące kary regulaminowe: 
5.1.1. Upomnienie 
5.1.2. Usunięcie z terenu imprezy, w tym za niesportowe lub niebezpieczne zachowanie oraz za zakłócanie 
przebiegu imprezy 
5.1.3. Kary nie zwalniają z obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody. SCS może skorzystać z zapisów 
zawartych w przepisach prawa cywilnego lub karnego. 
6. Przepisy końcowe 
6.1. SCS nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru lub zagubione, które zostaną zniszczone lub 
zajęte przez osoby trzecie. SCS nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty 
spowodowane przez uczestników (widzów, kierowców, obsługi) w stosunku do osób i ich mienia podczas 
trwania imprezy. SCS ma prawo żądania naprawienia szkody na mieniu własnym lub wynajmowanym od 
osoby, która jej dokonała. 
6.2. Prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu zastrzega sobie SCS. 
6.3. Szczegółowy harmonogram minutowy imprezy zostaje ogłoszony na stronie internetowej SCS                        
i fanpagu SCS na Facebooku nie później jak na 3 dni przed planowanym terminem „Rozpoczęcie sezonu z 
SCSCLUB”. 
6.4. Po przekroczeniu bramy wjazdowej uczestnik jest zobowiązany do podporządkowania się przepisom 
właściwych regulaminów znajdujących się na stronie internetowej SCS, poleceniom i instrukcjom 
wydawanym przez SCS, służby porządkowe, ochronę oraz osoby upoważnione przez SCS.  
6.5. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz ograniczenia prędkości do 
20 km/h na terenie „Rozpoczęcie sezonu z SCSCLUB” (z wyjątkiem startu w zawodach na ¼ Mili - 
zawodnicy). SCS zastrzega sobie prawo do usuwania z terenu imprezy osób stwarzających zagrożenie dla 
bezpieczeństwa uczestników (widzów, obsługi i zawodników). 
6.6. Widzowie są zobowiązani do pozostawienia samochodów i motocykli na parkingu i poruszaniu się 
pieszo w miejscach przeznaczonych dla publiczności. Nie wolno im wchodzić ani też wjeżdżać na trasę 
przeznaczoną dla startujących kierowców. 
6.7. Kierowcy poruszający się pojazdami poza prostą startową są zobowiązani do zachowania szczególnej 
ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszym. 
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