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REGULAMIN IMPREZY 
 

III  
Zakończenie Roku z Klasycznymi 

Pojazdami 
 

KLUBOWA IMPREZA STOWARZYSZENIA AUTO MOTO KLUB WROCŁAWSKI 
___________________________________________________________________________ 

 
Wydarzenie zostanie zorganizowane w oparciu o: 

 Obowiązujące ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne w Polsce. 

 Regulamin udostępniania przestrzeni publicznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. 

 Niniejszego regulaminu. 
 
1. ORGANIZATOR I WŁADZE IMPREZY 

 Organizatorem jest Auto Moto Klub Wrocławski – stowarzyszenie 
sfederowane w Polskim Związku Motorowym. 

 Dyrektor Imprezy  - Wojciech Panek 

 Koordynatorzy Imprezy - Emil Nonas, Mateusz Blicharz 
 
2. CEL I PRZEGIEG IMPREZY 

 Popularyzacja kultury motoryzacyjnej. 

 Propagowanie i krzewienie zainteresowania motoryzacją wśród dzieci i 
młodzieży. 

 Promocja i prezentacja działalności AMK Wrocławskiego. 

 Impreza ma charakter nieruchomej wystawy pojazdów zabytkowych i 
sportowych. 

 Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami obowiązującymi na terenie 
Rzeczypospolitej Polski limit uczestników jednocześnie przebywających w 
wyznaczonej strefie wydarzenia wynosi 100 osób. Do limitu nie wliczają się 
osoby w pełni zaszczepione przeciw chorobie COVID-19. 

 Przedstawiciele organizatorów mają prawo sprawdzić czy osoba zaszczepiona 
posiada przy sobie certyfikat pełnego zaszczepienia. 
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3. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE: 

 Uczestnikiem imprezy może zostać każdy posiadacz pojazdu mechanicznego. 

 Uczestnik imprezy zobowiązany jest stosować się do powszechnie 
obowiązujących ograniczeń i obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych w 
Polsce. 

 Uczestnik imprezy jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania planu 
organizacyjno-sytuacyjnego (dostępnego na stronie amkwroclawski.pl oraz na 
wydarzeniu na Facebook) 

 Uczestnik imprezy jest zobowiązany do bezwzględnego stosowania się do 
próśb i poleceń ekipy organizatorów jak i przedstawicieli Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. 

 Na płytę placu pod Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu wpuszczane 
będą tylko pojazdy zabytkowe do chwili bezpiecznego zapełnienia parkingu. 
Uczestnicy którzy przyjadą pozostałymi pojazdami poproszeni będą przez 
organizatorów o pozostawienie ich na ogólnodostępnym darmowym 
parkingu zlokalizowanym w bliskiej okolicy naszego wydarzenia. 

 Ze względu na przewidywany rotacyjny charakter imprezy oraz mając na 
uwadze bezpieczeństwo publiczności, na płycie placu obowiązuje 
ograniczenie prędkości do 2 km/h. 

 Podczas imprezy obowiązuje KATEGORYCZNY ZAKAZ wykonywania 
inwazyjnych prac serwisowych przy pojazdach które mogą zanieczyścić 
nawierzchnię placu. Takie osoby będą zobowiązane do posprzątania po sobie 
a później natychmiast wypraszane z terenu naszej imprezy. 

 Podczas imprezy obowiązuje KATEGORYCZNY ZAKAZ organizacji akcji 
typu „palenie gumy”, „kręcenie bączków” czy innych niebezpiecznych 
sytuacji zagrażających bezpieczeństwu pozostałych uczestników spotkania. 

 
4. RAMOWY PLAN CZASOWY IMPREZY 

 11:00 – rozpoczęcie imprezy 

 14:00 – zakończenie imprezy 
 
5. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 
uczestników wobec osób trzecich. 

 Na terenie płyty placu przed Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego we Wrocławiu oraz przylegającego terenu obowiązują zasady 
ruchu drogowego.  

 Uczestnicy biorą udział w imprezie tylko i wyłącznie na swoją 
odpowiedzialność. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego 
regulaminu. 

 Wjazd pojazdami spełniającymi kryteria na płytę placu przed Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu jest możliwy 
tylko w godzinach odbywania się imprezy. Pozostawienie pojazdu na 
parkingu poza godzinami niniejszego eventu skutkować będzie nałożeniem 
ewentualnych opłat przez zarządcę terenu. 

 Za wyjątkowe niestosowanie się do próśb i uwag organizatora oraz 
przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we 
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Wrocławiu w celu przywołania do porządku będzie wspierane przez służby 
mundurowe. 

 Przystąpienie uczestnika imprezy do udziału w wydarzeniu poprzez pobyt na 
terenie płyty parkingu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego we Wrocławiu jest jednoznaczne z akceptacją WSZYSTKICH 
punktów niniejszego regulaminu 

 
 
 
 

Dyrektor Imprezy 
  Wojciech Panek 


