REGULAMIN ZLOTU OSAKA 2022
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki uczestnictwa oraz
zasady zachowania się osób biorących udział w evencie pod nazwą OSAKA Zlot Fanów
Japońskiej Motoryzacji (zwanej dalej również wystawą),odbywającej się na ośrodku ,,Leśna
Przystań’’ w Osieku Grodkowskim w dn. 24.06-26.06.2022
2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad
zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym
przeprowadzana jest Impreza.
3. Organizatorem imprezy jest firma OSAKA Łukasz Sochor, ul. Anny Jantar 1/3, 45-835,
Opole, Polska, reprezentowaną przez Łukasza Sochor – zwanym dalej organizatorem.

4. Regulamin jest kierowany do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy, będą
przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca
na tym terenie w czasie trwania Imprez zobowiązana jest stosować się do postanowień
niniejszego Regulaminu. Przez „Teren Imprezy” należy rozumieć wydzieloną i udostępnioną
przez Organizatora powierzchnię Ośrodka Leśnej Przystani.
5. Osoby uczestniczące w Imprezie zobowiązane są do przestrzegania zasad porządkowych
na terenie Ośrodka ,,Leśna Przystań’’ , wynikających z niniejszego Regulaminu oraz
obowiązujących przepisów prawa. W trakcie trwania Imprezy służby informacyjne informują
o wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze.
6. Przebywać na terenie Imprezy oraz w niej uczestniczyć może każda osoba, która uiściła
opłatę za uczestnictwo w imprezie, zaproszenie lub akredytację oraz wydaną przez
Organizatora opaskę.
7. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany posiadać przy sobie opaskę, którą otrzymuje po
weryfikacji i okazywać ją każdorazowo na żądanie Służb Porządkowych lub Organizatora.
8. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej
osobom, które nie okazały ważnego biletu/opaski.
9. Impreza jest otwarta dla wszystkich osób posiadających bilet wstępu uprawniający do
uczestnictwa w Imprezie, z zastrzeżeniem, że osoba do ukończenia 12 roku życia może wejść
tylko pod opieką osoby dorosłej.
10. Uczestnictwo w Imprezie jest odpłatne. Zapłata za uczestnictwo w Imprezie następuje
poprzez zgłoszenie internetowe oraz zakup bezpośrednio w dniu imprezy na bramie
wjazdowej.
11. W przypadku dzieci do ukończenia 9 roku życia, uczestniczących w Imprezie pod opieką
dorosłego rodzica lub opiekuna, wstęp jest bezpłatny.

13. Zasady wykorzystania zakupionych wejściówek oraz wjazdówek:
a) wjazdówka oraz wejściówka niewykorzystana nie podlega zwrotowi,
b) organizator nie ma obowiązku wydania duplikatów zniszczonych lub zagubionych
wejściówek oraz wjazdówek (identyfikator oraz opaska)
c) uszkodzona opaska bądź identyfikator nie podlega refundacji ani zamiany na inny
d) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z
opiekunem, jest on również zobowiązany do uiszczenia opłaty za uczestnictwo w imprezie.
f) jakakolwiek forma ściągnięcia opaski jest równoznaczna z brakiem możliwości wejścia na
teren imprezy (opaskę trzydniową należy nosić przez trzy dni imprezy; drugiego ani trzeciego
dnia Organizator nie wydaje nowych opasek),
g) zmiana w programie artystycznym Imprezy nie jest podstawą do zwrotu biletu lub jego
ekwiwalentu.
14. Opłacone uczestnictwo w imprezie nie podlega zwrotowi
14. Osoby uczestniczące w Imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień
regulaminu obiektu (terenu) i niniejszego Regulaminu imprezy.
16. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie
imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować
uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe. Organizator
Imprezy nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu Uczestnika Imprezy oraz
innej osoby przebywającej na Terenie Imprezy lub w jego otoczeniu, spowodowany
pozostawaniem w strefie dźwięku lub światła, używanych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
17. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji
lub reklamy Imprezy w przyszłych latach, promocji lub reklamy Organizatora oraz
sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a
następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych
oraz promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
18. Nad bezpieczeństwem uczestników Imprezy czuwają służby porządkowe i informacyjne
Organizatora, służby ratownicze i medyczne.
19. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do wykonywania poleceń porządkowych służb
porządkowych lub służb informacyjnych

20. Na terenie Imprezy obowiązuje ograniczenie prędkości do 10km/h.
21. Uczestnicy mogą parkować samochody na terenie Imprezy wyłącznie w miejscach do
tego wyznaczonych (tj. w wyznaczonych przez Organizatora specjalnych strefach
parkingowych).
22. Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy:
a. środków odurzających lub substancji psychotropowych
b. wszelkiego rodzaju broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, w tym w
szczególności przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,
c. materiałów wybuchowych,
d. wyrobów pirotechnicznych,
e. materiałów pożarowo niebezpiecznych, w tym w szczególności przenośnych grilli,
f. innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa,
g. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, oraz środków
zadymiających,
23. Podczas Imprezy zakazuje się:
a. wchodzenia lub przechodzenia przez ogrodzenie lub inne budowle i urządzenia, np.:
fasady, bramy, urządzenia oświetleniowe, maszty lub inne elementy konstrukcji, itp.,
b. wchodzenia na teren nieprzeznaczony dla widzów, do pomieszczeń wewnętrznych oraz
służbowych,
c. rzucania jakimikolwiek przedmiotami,
d. wnoszenia i wprowadzania zwierząt bez smyczy, kagańca i bez miski na wodę dla
zwierzaka
e. rozniecania ognia lub używania jakichkolwiek materiałów pirotechnicznych,
g. dewastacji jakichkolwiek obiektów i urządzeń znajdujących się na terenie Imprezy, w tym
m.in. poprzez naklejanie, pisanie lub malowanie jakichkolwiek treści w szczególności na
budowlach tymczasowych, eksponatach, samochodach, urządzeniach lub drogach,
h. podejmowania działań zagrażających bezpieczeństwu podczas Imprezy,
i. zachowań wulgarnych, agresywnych, prowokacyjnych, zakłócających przebieg Imprezy, jak
również stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
j. zaśmiecania i zanieczyszczania terenu Imprezy,
k. prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej
działalności zarobkowej na terenie Imprezy.

24. Bez zezwolenia Organizatora zakazuje się podejmowania następujących działań na
terenie Imprezy:
a. prowadzenia handlu;
b. rozdawania druków lub ulotek;
c. prowadzenia zbiórek pieniężnych;
d. jakichkolwiek działań mających postać agitacji, reklamy, itp.;
28. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do niepozostawiania bez swojego dozoru
jakichkolwiek należących do niego przedmiotów.
29. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie Imprezy mogą być obsługiwane tylko
przez osoby do tego upoważnione.
30. Uczestnicy Imprezy odpowiadają za szkody wyrządzone z własnej winy jakimkolwiek
podmiotom trzecim, w tym innym uczestnikom, Organizatorowi lub właścicielowi terenu
Imprezy.-8-

