REGULAMIN
ZLOT KLASYCZNYCH SAMOCHODÓW MERCEDES – BENZ CLASSIC CARS FAMILY
D&R CZACH AUTORYZOWANY DEALER MERCEDES – BENZ
RZESZÓW 8-9 września 2018 r.
(zwany dalej „Regulaminem”)
Niniejszy regulamin, określa zasady wstępu na teren ZLOT KLASYCZNYCH
SAMOCHODÓW MERCEDES – BENZ CLASSIC CARS FAMILY D&R CZACH
AUTORYZOWANY DEALER MERCEDES –BENZ RZESZÓW 8-9 września 2018 r. (dalej
jako: „Zlot”), w tym osób małoletnich, zasady zachowania się osób obecnych na terenie i
korzystania przez nie z terenu oraz ze znajdujących się tam urządzeń, a także
określające miejsca nieprzeznaczone dla publiczności.
§1
1. Regulamin obowiązuje na terenie, na którym odbywa się Zlot, tj.: ul. Krakowska 32
(parking serwisowy), Plac Farny, Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej
(dalej jako: „Teren”).
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Zlotu będą
przebywały na Terenie. Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie
upomnieniem, lub wydaleniem z terenu Zlotu. W przypadku zdarzeń zagrażających
zdrowiu i życiu uczestników i osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do wezwania służb porządkowych.
§2
Regulamin wydany jest przez organizatora przeprowadzającego Zlot, którym jest Spółka
DANUTA I RYSZARD CZACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(dalej jako: „Organizator”).
1.
2.
3.
4.

§3
Uczestnikami Zlotu mogą być osoby, które zgłoszą swój udział od dnia 03.08.2018r. do
19.08.2018r. za pomocą strony internetowej: www.classiccarsfamily.pl (dalej jako:
„Uczestnik” lub „Uczestnicy”).
Wstęp na Teren jest nieodpłatny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym
wydarzeniem, pod warunkiem dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
Miejsca dla publiczności, zostaną przez Organizatora specjalnie oznaczone.
Osoba do ukończenia 13 roku życia może wejść tylko pod pieczą osoby pełnoletniej.
Osoba ta, pozostaje pod opieką takiej osoby pełnoletniej do momentu opuszczenia
Terenu Zlotu.

§4
1. Uczestnicy poruszający się samochodami w obrębie Terenu obowiązani są do
przestrzegania Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z
2017 r. poz. 1260 z późn.zm.) oraz przemieszczania się po Terenie w sposób nie
powodujący utrudnienia w ruchu poprzez jego tamowanie lub też spowolnienie.
2. Utrudnieniem ruchu są w szczególności takie zachowania, które uniemożliwiają lub
zakłócają płynność ruchu, tamują ruch, nie pozwalają na wykonanie podstawowych
manewrów, rozwinięcie dopuszczalnej prędkości.

3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników
postanowień niniejszego paragrafu oraz za wszelkie związane z tym naruszeniem
następstwa. Wyłączenie odpowiedzialności, o której mowa w zdaniu poprzedzającym
nie dotyczy Uczestników będących konsumentami.

§5
1. Przedstawiciele środków masowego przekazu mają prawo wstępu na Teren Zlotu w
godz. (6:00 - 22:00) za okazaniem legitymacji prasowej wydanej przez macierzystą
redakcję i po uzyskaniu zgody przez Organizatora. Wizyta na obiekcie musi być
uprzednio zgłoszona Organizatorowi.
2. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje,
nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może
odbywać się wyłącznie za uzyskaną wcześniej pisemną zgodą Organizatora.
§6
1. Zabrania się wnoszenia lub posiadania w trakcie Zlotu na Terenie:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b) materiałów wybuchowych,
c) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
d) wyrobów pirotechnicznych,
e) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
f) napojów zarówno alkoholowych, jak i bezalkoholowych.
2. Zakazuje się wprowadzania psów (z wyjątkiem psów przewodników) i innych zwierząt
na Teren.
3. Kategorycznie zabronione jest umieszczanie na drogach i w wyjściach ewakuacyjnych
materiałów palnych oraz jakichkolwiek przedmiotów w sposób zmniejszający ich
szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości, jak również zamykanie na stałe
lub blokowanie wyjść ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający natychmiastowe
skorzystanie z nich.
4. Kategorycznie zabronione jest blokowanie przejść, dróg i wyjść ewakuacyjnych poprzez
dopuszczanie do siedzenia lub stania grup ludzi w tych miejscach.
5. Na terenie Zlotu obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. Nakazuje się
zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględny zakaz wykonywania
niebezpiecznych manewrów.
6. Na Terenie przyległym obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego.
§7
1. Uczestnicy Zlotu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie zobowiązane
są stosować się do poleceń porządkowych lub wezwań porządkowych Organizatora,
Służb Porządkowych lub Służb Informacyjnych, kierownika do spraw bezpieczeństwa
oraz innych uprawnionych podmiotów.
2. Zakazuje się podczas Zlotu:
a) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle lub urządzenia nieprzeznaczone do
powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, zamknięcia, urządzenia
oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy,
b) wchodzenia na obszary, niezgodnie z Regulaminem, które są niedopuszczone dla
uczestników Zlotu (np.: budynki, drogi, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia
służbowe),

c) rzucania przedmiotami lub wylewania płynów, w szczególności w kierunku innej
osoby lub terenu wokół dróg,
d) rozniecania ognia, zapalania środków pirotechnicznych lub innych środków
łatwopalnych,
e) pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania,
f) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi i
zaśmiecania terenu obiektu,
g) wyrażania lub rozpowszechniania haseł, sloganów, symboli lub materiałów o
charakterze rasistowskim, ksenofobicznym i innych stanowiących atak na godność
ludzką,
h) działalności o charakterze komercyjnym, a także prowadzenia zbiórek pieniężnych
lub podejmowania innych działań promocyjnych lub protestacyjnych, bez względu na
ich komercyjny charakter, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora bądź osoby
upoważnionej przez Organizatora,
i) wchodzenia lub wjeżdżania na trasę, gdzie prowadzone są pokazy lub wyścigi,
j) poruszania się po trawnikach nieudostępnionych dla uczestników Zjazdu oraz
wjeżdżania na trawniki jakimikolwiek pojazdami, za wyjątkiem miejsc wyznaczonych
przez Organizatora, pod rygorem ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej za
ich zniszczenie lub uszkodzenie,
k) parkowania jakichkolwiek pojazdów poza wyznaczonymi przez Organizatora
specjalnymi strefami parkowania, w szczególności na drogach ewakuacyjnych i
dojazdowych, jak również parkowania jakichkolwiek pojazdów w sposób
uniemożliwiający poruszanie się innych pojazdów lub w sposób zastawiający
wyznaczone przez Organizatora drogi ewakuacyjne lub dojazdowe służb ratowniczych i
Policji.
§8
1. Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Uczestników za
wyrządzone na Terenie szkody.
2. Każdy Uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
3. Każdy samochód musi posiadać aktualny dowód rejestracyjny stanowiący o
dopuszczeniu do ruchu na drogach publicznych oraz posiadać aktualne ubezpieczenie
OC i NW. Kierowca musi posiadać aktualne prawo jazdy odpowiedniej kategorii do
kierowania pojazdem.
4. Wszystkie osoby znajdujące się na Terenie obowiązane są do zachowania szczególnej
ostrożności w związku z obecnością na zlocie pojazdów mechanicznych. Organizatorzy
nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać
podczas trwania Zlotu. Wyłączenie odpowiedzialności, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym nie dotyczy Uczestników będących konsumentami. Wszystkich
Uczestników obowiązuje bezwzględny obowiązek przestrzegania stosownych
przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
5. Uczestnicy są zobowiązani do dozoru nad swym mieniem ruchomym. Organizator nie
odpowiada za winę w nadzorze w przypadku strat wywołanych w wyniku zaniedbania
lub lekkomyślności Uczestników. Wyłączenie odpowiedzialności, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym nie dotyczy Uczestników będących konsumentami.
§9

Organizator jest uprawniony do zmiany zasad dostępności Terenu, o czym informował
będzie w sposób ogólnie przyjęty, w tym przez środki masowego przekazu, Internet itp.
lub do określenia odrębnego regulaminu.
§ 10
1. Podczas Zlotu Organizator będzie utrwalał przebieg niektórych elementów programu
imprezy w postaci obrazów cyfrowych, w związku z czym istnieje możliwość
utrwalenia danych osobowych w postaci wizerunku Uczestników oraz ich
samochodów. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) oraz Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr
119, str. 1) - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO, w celu promocji
imprezy i działalności Organizatora, poprzez wyrażenie zgody.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zindywidualizowanych fotografii
konkretnym Uczestnikom Zlotu, a także do późniejszego używania, wykorzystania i
rozpowszechniania wizerunku Uczestników za uprzednią, nieodpłatną, nieograniczoną
ilościowo, czasowo i terytorialnie zgodą.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

§ 11
Po uzyskaniu pisemnej zgody Uczestnika, Organizator będzie uprawniony do
przetwarzania danych osobowych Uczestnika w zakresie i w celach wskazanych w
Regulaminie, zgodnie z przepisami RODO.
Brak wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której
mowa w ust. 1, uniemożliwia wzięcie udziału przez Uczestnika w Zlocie.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Danuta i Ryszard Czach Sp. z
o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Krakowska 32, 35-111 Rzeszów, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000083063,
posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 12.126.000 zł, NIP: 813-30-81-378, REGON:
69068979000000, zwana dalej: Spółką.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
Zlotu.
W zakresie uzyskanej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu
organizacji i przeprowadzenia Zlotu jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wzięcia udziału w Zlocie.
Danuta i Ryszard Czach Sp. z.o.o. będzie przekazywać dane osobowe Uczestników innym
odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz
Spółki na podstawie stosownej umowy. Ponadto, Spółka może udostępniać dane
osobowe Uczestników innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z
przepisów prawa.
Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych.
Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez czas trwania i organizacji Zlotu
oraz do 3 miesięcy po jego zakończeniu. Jednocześnie dane osobowe w zakresie
niezbędnym do publikacji wizerunku Uczestników przez Administratora na wybranych

stronach internetowych będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz przez
okres roku od jego zakończenia.
10. Uczestnikom przysługuje prawo do:
•
dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych
podlegających przetwarzaniu;
•
sprostowania nieprawidłowych danych;
•
żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku
wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
•
żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art.
18 RODO;
•
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych
w art. 21 RODO;
11. Uczestnik Zlotu ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa) w przypadku uznania, iż jego dane
osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
12. W sprawie informacji związanych z ochroną danych osobowych lub skorzystania z
przysługujących praw, Uczestnik powinien skontaktować się drogą elektroniczną na
adres: ochronadanychosobowych@czach.pl.
13. Przetwarzanie danych osobowych, obejmować będzie następujący zakres danych:
- Imię i nazwisko Uczestnika;
- numer telefonu Uczestnika;
- adres mailowy Uczestnika;
- wizerunek Uczestnika.
14. Dane osobowe przekazane przez Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanym
procesom przetwarzania, w szczególności profilowaniu.
§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie obowiązujące
przepisy prawa polskiego.
2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia i obowiązuje do momentu
ogłoszenia przez Organizatora oficjalnego zakończenia Zlotu.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
• w siedzibie: Danuta i Ryszard Czach Sp. z o.o. ul. Krakowska 32,35-111 Rzeszów
• na stronie internetowej: www.classiccarsfamily.pl
Rzeszów, dnia 20.07.2018 r.

