13-14 kwietnia 2019

REGULAMIN STREFY „MOJE MOTO SESSION”

I.

Postanowienia ogólne

1. Postanowienia zawarte w tym regulaminie określają warunki i zasady uczestnictwa w „Strefie
Moje Moto Session” (zwanej dalej „Strefą”) podczas Lubelskiego Święta Motoryzacji Moto Session
2019 (zwanych dalej „Targami”).
2. Organizatorem Targów jest Spółka pod firmą Targi Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie przy
ul. Dworcowej 11, 20-406 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS nr 0000061116, o numerze NIP: 946-21-83-910, o kapitale
zakładowym 49.067.000 zł wpłaconym w całości, zwaną dalej „Organizatorem”.
3. Uczestnictwo w Strefie oznacza akceptację wszelkich zapisów zawartych w niniejszym
Regulaminie oraz „Regulaminie dla uczestników Targów organizowanych przez Targi Lublin S.A.”
oraz ich przestrzegania.
II. Zasady zgłoszenia
1. Uczestnictwo w Strefie może ubiegać się każdy właściciel pojazdu.
1. Liczba miejsc dla pojazdów uczestniczących w Strefie jest ograniczona.
2. Osoba zainteresowana wystawieniem swojego pojazdu w Strefie powinna przesłać najpóźniej do
01.03.2019 wypełniony szczegółowo formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w strefie
z załączonym zdjęciem lub zdjęciami pojazdu.
3. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej www.motosession.pl
w zakładce Moje Moto Session.
4. Organizator powoła Komisję, która dokona selekcji nadesłanych zgłoszeń.
5. Osoby, których samochody zostaną wybrane do udziału w strefie, zostaną o tym poinformowane
najpóźniej do dnia 30.03.2019. Organizator nie ma obowiązku informowania
osób o fakcie niezakwalifikowania ich pojazdu do udziału w Strefie, jak również podawania
przyczyn takiej decyzji.
III. Zasady uczestnictwa w strefie
1. Uczestnik strefy powinien w dniu montażowym Moto Session dostarczyć swój pojazd do siedziby
Organizatora i umieścić go w miejscu wskazanym przez Organizatora, najpóźniej do piątku
12.04.2019 do godz. 18:00. Szczegółowe informacje o godzinach montażu Organizator przekaże
osobom, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Strefie.
2. W trakcie trwania Targów, w godzinach otwarcia Targów dla zwiedzających, za pojazd odpowiada
jego właściciel.
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3. W trakcie trwania Targów obowiązuje zakaz uruchamiania silników pojazdów znajdujących się
wewnątrz hali. W przypadku uruchomienia alarmu z powodu złamania powyższego zakazu Targi
Lublin S.A. mają możliwość obciążenia sprawcy kosztami interwencji Straży Pożarnej.
4. Wyjazd samochodów z hali możliwy jest najwcześniej po zakończeniu otwarcia Targów dla
zwiedzających ostatniego dnia ich trwania, tj. 14.04.2019, po godzinie 17:00.
5. Wyjazd samochodów z hali powinien odbywać się w kolejności uzgodnionej z Organizatorem.
6. Zabronione jest zakłócanie przebiegu imprezy (np. przez próbę wcześniejszego opuszczenia hali,
uruchamianie silnika, zbyt głośna muzyka).
7. Na terenie Targów Lublin S.A. obowiązuje zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności
zarobkowej, która nie została wcześniej uzgodniona z Organizatorem.
IV. Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu lub przebiegu imprezy z przyczyn
niezależnych od Organizatora.
2. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia pojazdów przez osoby trzecie oraz za jakiekolwiek
przedmioty pozostawione na terenie targów. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania
przepisów przeciwpożarowych oraz porządkowych.
3. Uczestnik strefy powinien zachować estetyczny wygląd powierzchni zajmowanej przez samochód
zarówno w trakcie jak i po zakończeniu targów (odpadki, wycieki płynów itp.).
4. Na terenie targów obowiązują zasady i przepisy kodeksu ruchu drogowego oraz ograniczenie
prędkości do 40 km/h.
5. Osoba, która znajduje się pod wpływem alkoholu, jakichkolwiek innych środków odurzających,
posiadająca broń lub inne niebezpieczne przedmioty lub zagrażająca innym uczestnikom imprezy
może zostać wezwana do opuszczenia terenu Targów Lublin S.A. W uzasadnionych przypadkach,
Organizator ma prawo poprosić o interwencję odpowiednie służby.
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