
Warunki Uczestnictwa w spotkaniu zamkniętym Rally Grill 2020 
 

1. Rally Grill jest dobrowolnym, niezorganizowanym i zamkniętym spotkaniem towarzyskim posiadaczy i sympatyków motocykli. 
2. Oświadczam, że jako uczestnik Rally Grill posiadam wymagane prawem uprawnienia do prowadzenia motocykla. 
3. Oświadczam, że stan techniczny motocykla, którym biorę udział w Rally Grill spełnia wszelkie wymagania prawne, a pojazd jest sprawny, 

dopuszczony do ruchu i posiada ważne ubezpieczenie OC. 
4. Oświadczam, że prowadząc pojazd podczas Rally Grill jestem trzeźwy oraz nie jestem pod wpływem narkotyków ani innych środków, po 

zażyciu których nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych, lub których działanie mogło by zagrażać bezpieczeństwu innych 
uczestników ruchu drogowego. 

5. Oświadczam, że podczas Rally Grill będę bezwzględnie stosował się do poleceń przewodnika i/lub pomysłodawców. Będę jechał w 
kolumnie, nie będę wyprzedzał innych uczestników Rally Grill, nie będę odłączał się od kolumny ani nie będę zmieniał samowolnie trasy 
przejazdu. 

6. Oświadczam, że podczas Rally Grill będę przestrzegał prawa ruchu drogowego, a moja jazda będzie zapewniała bezpieczeństwo sobie, 
pasażerowi i innym uczestnikom ruchu drogowego. 

7. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że pomysłodawcy Rally Grill nie biorą odpowiedzialności za moje czyny, zarówno podczas 
aktywnej części spotkania (zwiedzanie okolicy na motocyklu) jak i poza nim. Jestem osobą pełnoletnią, świadomą i odpowiedzialną za 
swoje czyny. Jednocześnie zrzekam się wszelkich roszczeń odszkodowawczych od pomysłodawców lub organizatora, w szczególności w 
przypadku nieszczęśliwego wypadku lub uszkodzenia zdrowia i/lub mienia swojego lub osób trzecich. 

8. Jestem świadomy, że wysłanie formularza rejestracyjnego oznacza zapoznanie się, zrozumienie i akceptację postanowień Warunków 
Uczestnictwa, które przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się stosować.  

9. Zobowiązuję się pokryć wszelkie kary pieniężne (np. mandaty, blokady, holowanie) jeśli zostaną na mnie nałożone przez uprawnione 
organy za złamanie przepisów prawa ruchu drogowego.  
 

 
 

KIEROWCA PASAŻER 

Nazwisko i imię   

nr dowodu osobistego   

prawo jazdy kat A TAK / NIE nie dotyczy 

nr rej. motocykla  nie dotyczy 

data i czytelny podpis 
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