
 

 

REGULAMIN IMPREZY 

„Racemeet 2K19” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

„Racemeet 2K19” będzie dalej nazywana IMPREZĄ, a Stowarzyszenie Pod Milą będzie dalej nazywane 

ORGANIZATOREM. Celem regulaminu jest określenie zasad udziału w imprezie oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa uczestnikom, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy. 

Organizatorzy oraz osoby porządkowe działające w ich imieniu posiadają oznakowane kamizelki 

odblaskowe lub specjalne identyfikatory. Terenem Imprezy jest teren byłego lotniska w miejscowości 

Oleśnica (56-400) przy ulicy Wileńskiej. Oficjalna część imprezy rozpoczyna się dnia 14.09.2019 r. o 

godzinie 11:00. Wjazd na teren zlotu będzie możliwy dnia 14.09.2019 r. o godzinie 10:00. 

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA TERENIE IMPREZY 

1. Osoby uczestniczące w imprezie mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

Wejście bądź wjazd na teren imprezy oznacza automatyczną akceptację niniejszego 

regulaminu. 

2. Wszystkie osoby, uczestniczące w imprezie i przebywające na jej terenie, zobowiązane są do 

zachowywania się w sposób niezagrażający innym osobom, a także całkowitego przestrzegania 

postanowień niniejszego regulaminu pod rygorem natychmiastowego usunięcia z terenu 

imprezy i/lub sankcji cywilno - prawnych. 

3. Wstęp na teren imprezy jest płatny. 

4. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń 

Organizatorów imprezy oraz do współdziałania z nimi. 

5. Impreza ma charakter rekreacyjno-wystawowy. 

6. Zabrania się wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczalne dla widzów. 

7. Zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo 

niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.  

8. Zabrania się niszczenia sprzętów, urządzeń, oznaczeń, tablic informacyjnych, nośników 

reklamowych na terenie imprezy oraz załatwiania potrzeb fizjologicznych poza wyznaczonymi 

miejscami – toaletami. 

9. W razie zagrożenia należy bezzwłocznie kierować się w stronę oznakowanych wyjść 

ewakuacyjnych. 

10. Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki na terenie imprezy oraz w miejscach w których 

odbywa się ruch pojazdów. 

11. Ruch pojazdów na terenie imprezy odbywa się według przepisów o ruchu drogowym (Dz. U. 

1997 Nr 98 poz. 602 ze zm.). Maksymalna prędkość poruszania się na terenie imprezy wynosi 

10 km/h. 

12. Zakazane jest poruszanie się po terenie zlotu pojazdami silnikowymi poza wytyczonymi do tego 

przez organizatora drogami. 

13. Zakazane jest: parkowanie poza miejscami wyznaczonymi do tego, niebezpiecznych 

manewrów pojazdem, „palenia gumy” i driftu, jazdy na dachu, masce lub bagażniku pojazdu. 

14. Zakazane jest używanie na terenie zlotu otwartego ognia pod jakąkolwiek postacią, a to m. in. 

rozpalania: ognisk, palników gazowych itp. zakaz nie obowiązuje na terenie uprawnionych 

przez organizatora punktów gastronomicznych. Osoby, które nie zastosują się do tego punktu 

zostaną natychmiastowo usunięte z terenu zlotu. 



 

 

15. W celu umożliwienia swobodnego poruszania się po terenie zlotu, przy wejściu każdej dorosłej 

osobie zostanie założona opaska identyfikacyjna uprawniająca do przebywania w 

uprawnionych miejscach na terenie zlotu. 

16. Organizatorzy mają prawo do kontroli trzeźwości kierowcy przebywającego na terenie imprezy 

i usunięcia z terenu imprezy kierowcę pojazdu w przypadku stwierdzenia nietrzeźwości oraz 

wezwać Policję. 

17. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom 

znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych 

lub innych podobnie działających środków. Zachowującym się w sposób agresywny, 

prowokacyjny albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku 

Imprezy oraz bez wskazania przyczyny 

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY: 

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas 

trwania Imprezy, poprzez m.in.: 

• Służby Porządkowe wyróżniające się elementami ubioru. 

• Udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego. 

• Organizatorzy i podwykonawcy mają obowiązek posiadania ważnej polisy OC. 

2. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do: 

• Utrzymywania porządku wokół własnych pojazdów. 

• Przestrzegania obowiązującego regulaminu.  

• Poinformowania Organizatorów o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach i 

awariach. 

• Przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów: przeciwpożarowych, 

porządkowych, ruchu drogowego,  

• Bezzwłocznego powiadomienia Organizatorów w przypadku powstania jakichkolwiek 

zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi lub mienia, określając skalę i rodzaj 

zagrożenia, miejsce i czas ich wystąpienia oraz przyczyny. 

• Zachowania szczególnej ostrożności podczas poruszania się na terenie imprezy lub 

przejeżdżania przez teren wykorzystywany przez innych. 

• Parkowania pojazdów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. 

3. Organizatorzy oraz służby porządkowe są uprawnieni do:  

• Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości oraz spisywania danych pojazdu 

wjeżdżających na teren imprezy w celu weryfikacji zgłoszeń.  

• Przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że wnoszą lub 

posiadają przedmioty których wnoszenie jest zabronione. 

• Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub 

zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania 

tych poleceń wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy. 

• Ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie 

zagrożenie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych. 

• stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych 

technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia 

ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 

38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, 

z późn. zm.), 

 

4. Uczestnicy Imprezy mają prawo do korzystania z: 

• wszelkich udostępnionych dla publiczności miejsc i urządzeń. 



 

 

• opieki medycznej w przypadku nagłego zachorowania bądź nieszczęśliwego wypadku. 

• pomocy organizatorów Imprezy i służb porządkowych w nieprzewidzianych 

sytuacjach. 

5. Na terenie imprezy obowiązują zasady dobrego wychowania, przyjaźni i dobrej zabawy. 

6. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych 

niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, 

pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, 

członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub 

odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a 

następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami. 

7. Każdy uczestnik imprezy stara się o jak najlepszą prezentację swojego pojazdu oraz swoją 

postawą promuje pozytywny wizerunek miłośników motoryzacji. 

8. Zabrania się wstępu na teren imprezy osobom z psem bez kagańca. Opiekun psa powinien 

posiadać torebkę na odchody. W przypadku gdyby doszło do zanieczyszczenia przez zwierzę 

terenu imprezy opiekun psa musi natychmiast je posprzątać. Opiekuni ponoszą pełną 

odpowiedzialność za zachowanie zwierząt. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta 

będą indywidualnie wyceniane przez Organizatorów, a ich kosztami będą obciążeni Właściciele 

zwierząt. 

9. Organizatorzy nie przyjmują na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas trwania 

imprezy, zarówno w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak i spowodowane przez nich 

szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia. Każdy uczestnik ponosi pełną 

odpowiedzialności za swoje czyny oraz ewentualne szkody powstałe w ich następstwie. 

10. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu i 

życiu osób uczestniczących w konkursach sprawnościowych przeprowadzanych podczas 

imprezy. Osoby biorące udział w wyżej wymienionych konkursach i wszelkich innych 

działaniach, jakie podejmują na imprezie, robią to wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu i 

życiu osób wynikający z łamania zasad regulaminu. 

11. Wszelka działalność handlowa, usługowa lub reklamowa na terenie imprezy wymaga zgody 

organizatorów. Prowadzenie tego typu działalności bez zgody organizatorów wiąże się z 

nałożeniem kary umownej w wysokości 5 000zł. 

12. Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich 

wizerunku, głosu lub wypowiedzi zarejestrowanych podczas imprezy dla celów 

marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. 

Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach 

nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz 

informacji dotyczących imprezy. 

13. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy, mogące stanowić dowody 

pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o 

wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, 

organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na 

miejsce przeprowadzonej imprezy lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu 

Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o 

ukaranie, chyba że sam zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w 

sprawach o wykroczenia. 

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie 

stosowania się przez osoby przebywające na terenie imprezy oraz za nie przestrzeganie 

nakazów i wskazówek obsługi. 

15. Przepisy końcowe: 



 

 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego 

regulaminu, wydania instrukcji dodatkowych i uzupełniających, jak również do 

całkowitego odwołania imprezy. 

 

ZASADY ZAWODÓW NA ¼ MILI: 

1. Procedura zgłoszeń  

1.1. Zgłoszenia będą przyjmowane pocztą elektroniczną  https://podmila.pl/racemeet-

rejestracja-wyscigi do dnia 13.09.2019r. do godz. 24.00 lub w dniu imprezy na stoisku 

organizatora do 30min przed rozpoczęciem odprawy przed zawodami. 

1.2. Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.  

1.3. Zgłoszenie uważa się za przyjęte wraz z uiszczeniem wpisowego. 

1.4. Przez fakt podpisania zgłoszenia kierowca przyjmuje do wiadomości, że startuje w 

zawodach na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za 

straty wynikłe podczas zawodów. Zrzeczenie to dotyczy Organizatora, osób oficjalnych 

występujących w imprezie i innych uczestników 

1.5. Jednej osobie przysługuje prawo do jednego zgłoszenia.  

1.6. Wysokość opłaty za udział w zawodach wynosi 70zł płatne przelewem do 24h przed 

rozpoczęciem imprezy (liczy się data wpływu pieniędzy na konto organizatora) lub 90zł 

gotówką w dniu imprezy. 

1.7. Maksymalna ilość uczestników wynosi 130. W przypadku przekroczeniu limitu zgłoszeń o 

udziale w zawodach decyduje kolejność napływania wpłat. 

1.8. Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC i 

zaleca się posiadanie ubezpieczenia NNW. 

 

2. Podział na klasy:  

2.1. Klasa – Klasę stanowią minimum 4 pojazdy. W przypadku mniejszej ilości pojazdów 

organizator ma prawo do włączenia ich z klasy niższej do wyższej. 

2.2. KLASY:  

MINI – wszystkie pojazdy z silnikiem benzynowym bez doładowania o pojemności 
skokowej do 1,5l, bez podziału na napędy (nie dotyczy pojazdów z silnikiem wankla) 
FWD (NA) - pojazdy z silnikiem benzynowym napędzane na oś przednią bez doładowania 
FWD T - pojazdy z silnikiem benzynowym napędzane na oś przednią z doładowaniem 
(turbo, kompresor, nitro) 
RWD (NA) - pojazdy z silnikiem benzynowym napędzane na oś tylną bez doładowania  
RWD T - pojazdy z silnikiem benzynowym napędzane na oś tylną z doładowaniem (turbo, 
kompresor, nitro)  
AWD - pojazdy z silnikiem benzynowym napędzane na obie osie z doładowaniem lub bez  
DIESEL DO 2,2 - pojazdy z silnikiem diesla bez podziału na napędy o pojemności skokowej 
do 2,2l 
DIESEL POW. 2,2 - pojazdy z silnikiem diesla bez podziału na napędy o pojemności 
skokowej powyżej 2,2l 

 

3. Przebieg zawodów 

3.1. Celem kierowcy jest pokonanie w jak najkrótszym czasie odległości 1/4 mili tj. 402,336m. 

wyznaczonej pomiędzy linią „Start” i linią „Meta” przez minimum jeden z pary 

startujących pojazdów.  

3.2. Podczas pokonywania tego dystansu nie obowiązują żadne ograniczenia prędkości  

https://podmila.pl/racemeet-rejestracja-wyscigi
https://podmila.pl/racemeet-rejestracja-wyscigi


 

 

3.3. Start odbywa się w parach według kolejności nadanych numerów startowych. 

3.4. Sygnał do startu dla obydwu pojazdów dają zmieniające się automatycznie światła. Start 

kierowców następuje w momencie zapalenia się światła zielonego. 

3.5. W przypadku niemożliwości przyjechania na start w swojej turze (np. z powodu 

problemów technicznych) prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym sędziego 

zawodów. 

3.6. Nie pojawienie się na starcie w swojej turze oraz nie zgłoszenie organizatorowi prośby o 

przesunięcie startu będzie skutkowało karą w postaci dyskwalifikacji z zawodów 

3.7. Zawodnik ma obowiązek umieszczenia na tylnej szybie pojazdu kartki z numerem 

startowym (dostarczone przez organizatora).  

3.8. Kierowca podczas jazdy musi posiadać zapięty kask i pasy bezpieczeństwa 

3.9. Wszystkie szyby podczas jazdy muszą być zasunięte a anteny CB zdemontowane.  

3.10. Kierowca może prowadzić tylko jeden pojazd w danej klasie.  

3.11. Każdy pojazd może startować tylko w jednej klasie.  

3.12. Zawody przeprowadzone są następująco: eliminacje, półfinały i finały. Ilość przejazdów w 

eliminacjach określa (i informuje o tym zawodników) organizator bezpośrednio przed 

zawodami 

3.13. Do półfinałów kwalifikuje się 4 najszybszych kierowców w danej klasie – decyduje czas ET 

(czas przejazdu).  

3.14. Pary półfinałowe tworzą zawodnicy wg kryteriów – pierwsza para zawodnicy, którzy 

uzyskali 2 i 3 czas w eliminacjach , druga para to zawodnicy którzy uzyskali 1 i 4 czas w 

eliminacjach. W półfinałach jest tylko jeden przejazd i o zwycięstwie i awansie do finału 

decyduje czas ET+RT. Zwycięzcy półfinałów kwalifikują się do finału. W finałowym wyścigu 

(jeden wyścig) wygrywa zawodnik, który uzyska lepszy czas ET+RT. Trzecie miejsce 

zdobywa zawodnik który w przegranym swoim półfinale uzyskał lepszy czas ET+RT. W 

przejazdach finałowych (półfinały i finał) w przypadku równych czasów uzyskanych przez 

zawodników wygrywa ten z lepszym czasem ET.  

3.15. Kierowcy na starcie są ustawiani automatycznie przez system pomiarowy lub przez 

obsługą zawodów. Zawodnik startuje po zapaleniu się zielonego światła. Start zanim zapali 

się zielone światło jest traktowany jako „falstart” i ten przejazd nie jest zaliczony 

(„falstart” nie upoważnia do powtórzenia biegu).  

3.16. W półfinale i finale każdy „falstart” powoduje przegraną kierowcy w tym biegu za 

wyjątkiem sytuacji, gdy w którymkolwiek z tych przejazdów falstartu dokonają obaj 

kierowcy. W takim przypadku przejazd będzie powtórzony.  

3.17. Wyniki uzyskane przez kierowców są mierzone za pomocą specjalnych urządzeń 

pomiarowych i na bieżąco wyświetlane na tablicy wyników. W razie awarii jednego z 

torów impreza może być przeprowadzona na drugim sprawnym torze. W razie całkowitej 

awarii sprzętu pomiarowego organizator może podjąć decyzję o innym sposobie 

określenia zwycięzcy w danym przejeździe.  

3.18. W finałach kierowca ma 2 minuty na stawienie się na linii startu od momentu wywołania, 

po tym czasie ogłasza się jego przegraną a zwycięzcą (bez konieczności wykonania 

przejazdu) zostaje kierowca gotowy do startu. W przypadku awarii dwóch pojazdów z 

pary, które uniemożliwiają dojechanie na pole startowe, o miejscu decyduje lepszy czas ET 

uzyskany w eliminacjach.  

3.19. Półfinały i finały odbędą się przy minimum 4 pojazdach w klasie, o ile organizator nie 

podejmie innej decyzji.  

3.20. Kierowca ma obowiązek osobistego zgłoszenia się po odbiór nagród – nieodebranie 

nagrody w dniu zawodów jest traktowane jako rezygnacja zawodnika z tej nagrody.  



 

 

3.21. Schładzanie intercoolera (chłodnicy powietrza) jest zabronione na polu startowym, jeżeli 

powoduje zamoczenie lub zanieczyszczenie tego pola.  

3.22. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek modyfikacji pojazdów w trakcie trwania 

zawodów (dopuszczone są wyłącznie naprawy uszkodzonych elementów pojazdu). 

Wyjątek stanowi poprawa elektroniki silnika i procedur startowych.  

3.23. Zabronione jest przekraczanie linii pomiędzy torami (ze względu na kabel pomiarowy oraz 

bezpieczeństwo startujących). Zakazana jest jazda w poprzek toru lub w kierunku 

przeciwnym do kierunku jazdy.  

3.24. Powrót odbywa się wyłącznie torem wyznaczonym przez Organizatora z prędkością 

maksymalną 60 km/h.  

3.25. Rozgrzewanie opon jest możliwe w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.  

3.26. Zawodnicy nie mogą być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

Dopuszczalna zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi 0,0mg/L. Organizator 

zastrzega sobie prawo sprawdzenia trzeźwości kierowcy (alko tester lub tester śliny pod 

kątem narkotyków), wykluczenia zawodnika i nałożenia na niego kary finansowej w 

wysokości 500 zł w przypadku stwierdzenia nietrzeźwości. Odmowa poddania się badaniu 

skutkuje niedopuszczeniem do startu w GP.  

3.27. Zawodnik ma obowiązek stawienia się na odprawie zawodników, która odbywa się w dniu 

zawodów pod karą ograniczenia liczby przejazdów eliminacyjnych.  

3.28. Bezpośrednio przed startem (w strefie startowej) może przebywać wyłącznie zawodnik i 

dwóch mechaników (preferowany kombinezon), po oczyszczeniu opon zawodnika należy 

oddalić się z pola startowego przed włączeniem procedury startowej. 

3.29. Jeżeli Organizator stwierdzi w startującym samochodzie jakiekolwiek przecieki płynów 

eksploatacyjnych (paliwo, olej, płyn hamulcowy itp.) to samochód ten nie będzie 

dopuszczony do startu. 

3.30. Zawody mogą zostać skrócone lub odwołane w trakcie ich trwania z powodu działania siły 

wyższej (np. opadów deszczu, awarii sprzętu technicznego lub innych zdarzeń 

uniemożliwiających jej przeprowadzenie) bez zwrotu kosztów poniesionych przez widzów 

i zawodników. 

4. Warunki techniczne, bezpieczeństwa i startów:  

4.1. Samochód może posiadać instalację ppoż nie należy wozić ze sobą gaśnic chyba że są 

przytwierdzone wg załącznika “ J “  

4.2. Działające pasy bezpieczeństwa  

4.3. Dopuszczone są pasy szelkowe montowane w otworach seryjnych lub wg załacznika J  

4.4. Każdy kierowca ma obowiązek jazdy w kasku, odzieży zakrywającej nogi do stóp oraz ręce 

do dłoni . Nie może być to odzież ortalionowa lub z podobnych tworzyw sztucznych( 

preferowany kombinezon). Obowiązuje zakaz startu z pasażerem (poza jazdami 

pokazowymi za zgodą organizatora).  

4.5. Samochody z napędem hybrydowym lub elektrycznym zaszeregowane są do odpowiedniej 

klasy względem napędu oraz traktowane jako auta doładowane 

4.6. Wszelkie wymienione lub dodane części karoserii lub wyposażenia nie mogą posiadać 

ostrych lub wystających elementów 

4.7. Fotel kierowcy jest wymagany. Elementy wnętrza pojazdu muszą być pozbawione ostrych 

krawędzi zagrażających bezpieczeństwu kierowcy. 

4.8. Dozwolone jest używanie urządzeń umożliwiających pomiar czasu lub telewizyjną 

rejestrację przejazdu podczas trwania imprezy. Wyniki tych pomiarów lub rejestracji nie 

mogą stanowić podstawy do zgłaszania protestów. 

4.9. W samochodzie nie mogą znajdować się żadne luźne przedmioty, które mogłyby 

spowodować zagrożenie dla kierowcy 



 

 

4.10. Wszyscy zawodnicy jadą z odryglowanymi drzwiami. Jeśli jest taka możliwość. W 

nowszych autach zalecane ustawienie w komputerze pokładowym przed pierwszym 

startem 

4.11.  Samochód musi być wyposażony w pasy bezpieczeństwa dla kierowcy. 

 

UWAGA! 

Pojazdy mogą zostać usunięte z terenu imprezy w wyniku naruszenia punktu regulaminu m.in. 

jazda pod wpływem środków odurzających, ”palenie gumy”, kręcenie bączków, sprawdzania 

poziomu głośności car audio w innym miejscu niż wyznaczone przez organizatorów, stwarzanie 

zagrożenia w ruchu drogowym, stwarzanie zagrożenia dla osób przebywających na terenie 

imprezy, niepodporządkowanie się poleceniom Organizatorów. 

 


