Załącznik nr 2 - REGULAMIN PLACU KONKURSOWEGO DLA MASZYN
KONKURSU MANITOU CUP – 16.06.2018, Targi Opolagra
1. Korzystanie z terenu na którym organizowany jest Konkurs, odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą
organizatora lub obsługi tylko i wyłącznie w czasie trwania konkursu.
2. Wejście Uczestnika Konkursu na teren placu konkursowego, gdzie obsługiwane są maszyny może
odbyć się tylko i wyłącznie po przeczytaniu poniższego regulaminu, wysłuchaniu i akceptacji
instruktażu udzielanego przez obsługę, podpisaniu oświadczenia uczestnictwa w Konkursie oraz na
wyraźne polecenie organizatora lub obsługi.
3. Na placu konkursowym mogą znajdować się wyłącznie maszyny zapewnione przez organizatora.
4. Praca na maszynie musi odbywać się zgodnie z zasadami BHP dotyczącą obsługi maszyn oraz ogólnie
przyjętymi normami.
5. Podczas obsługi maszyny obowiązuje nakaz poruszania się wyłącznie po/w oznaczonych korytarzach
poszczególnych sektorów w czasie i w zakresie pracy maszyny.
6. Wszystkie osoby na terenie, gdzie organizowany jest konkurs wraz z elementami jej towarzyszącymi
przebywają na nim na własną odpowiedzialność.
7. Osoby poniżej 18-stego roku życia mają bezwzględny zakaz poruszania się po terenie konkursowym
bez opieki (osoby dorosłej).
8. W przypadku szkód wyrządzonych przez osoby niepełnoletnie lub inną formą niezgodnego
zachowania z regulaminem, odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
9. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do noszenia przy sobie oraz okazywania na polecenie
organizatora lub obsługi:
- identyfikatora (lub innej rzeczy charakterystycznej dla Konkursu oraz identyfikującej osobę jako
zawodnika) wydanego przez organizatora,
- książeczki operatora,
- dowodu osobistego (w przypadku wątpliwości przy stwierdzeniu tożsamości).
10. Na terenie gdzie odbywa się Konkurs bezwzględnie zabrania się:
A. obsługi maszyn po spożyciu alkoholu lub podobnie działających środków odurzających,
B. wyjeżdżania oraz pracy maszyną poza wyznaczonym terenem,
C. stwarzania zagrożenia i nieprawidłowego zachowania wobec innych osób korzystających z terenu
Konkursu,
D. wjazdu na teren Konkursu rowerami, motocyklami oraz innymi pojazdami mechanicznymi,
E. biwakowania, rozpalania ognisk, grillowania oraz spożywania alkoholu poza miejscami
wyznaczonymi przez właściciela terenu i/lub organizatora,
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F. wwożenia lub pozastawiania na obszarze na którym odbywa się Konkurs oraz jego najbliższym
sąsiedztwie jakichkolwiek odpadów(śmieci),
G. przebywania oraz wtargnięć na plac konkursowy, który jest wyraźnie oddzielony od reszty terenu
osobom postronnym,
H. wykonywania gestów oraz wyrażania słów które są ogólnie uznane za obraźliwe pod rygorem
usunięcia z terenu Konkursu.
11. Wszyscy przebywający i korzystający z terenu Konkursu obowiązani są do natychmiastowego
podporządkowania się osobom upoważnionym nadzoru oraz stosowania się do ich zaleceń.
12. Obowiązuje zakaz celowego działania na szkodę innych osób, niszczenia obiektu lub jego
wyposażenia, a także bezwzględny zakaz zaśmiecania.
13. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócać porządek, utrudniać pobyt innym osobom oraz
nie stosujące się do niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Konkursu przez upoważnione
osoby, Firmę Ochroniarską lub Policję.
14. Za szkody powstałe podczas przebywania na terenie Konkursu odpowiedzialność ponoszą osoby,
które je spowodowały – patrz też pkt.8.
15. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
16. Do podporządkowania się zapisom tego regulaminu są zobowiązani wszyscy korzystający i
przebywający na terenie Konkursu
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