Wakacje z Warbusem - 18 lipca 2010 r.
Regulamin imprezy komunikacyjnej „Wakacje z Warbusem”
1. „Wakacje z Warbusem” to pierwsza impreza komunikacyjna na terenie miasta i gminy Murowana Goślina
(powiat poznański), przybliżająca obsługę linii komunikacji gminnej przez autobusy firmy Warbus sp. z o.o.
2. Organizatorem jest Leszek Kowal we współpracy z firmą Warbus sp. z o.o. oddział w Murowanej Goślinie.
3. Impreza rozpoczyna się 18 lipca 2010 r. (niedziela), o godz. 10:00 w Poznaniu, na Dworcu Autobusowym
Śródka (przystanek dla wysiadających).
4. Trasa przejazdu oraz pozostałe informacje praktyczne zawarte są w osobnym dokumencie na stronie
internetowej imprezy: http://autobusy.murowana.pl/wzw/
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przebiegu trasy lub rozkładu jazdy bez
wcześniejszego uprzedzenia.
5. Impreza dostępna jest dla osób pełnoletnich, które wcześniej zapiszą się i potwierdzą udział w sposób podany
na stronie internetowej imprezy. Osoby poniżej 18. roku życia muszą okazać organizatorowi pisemną zgodę
rodzica/prawnego opiekuna na uczestnictwo w imprezie.
6. Koszt imprezy wynosi 10 zł za osobę (płatne w dniu imprezy).
7. Każdy z uczestników zobowiązany jest przed rozpoczęciem imprezy potwierdzić zapoznanie się z niniejszym
Regulaminem poprzez podpis na liście obecności oraz przestrzegać zapisów Regulaminu.
8. Uczestnika imprezy obowiązują przepisy porządkowe ustalone przez przewoźnika udostępniającego pojazd
(Warbus sp. z o.o.). W szczególności zabrania się palenia tytoniu wewnątrz autobusu, spożywania napojów
alkoholowych wewnątrz i na zewnątrz pojazdu oraz zaśmiecania autobusu.
9. Za wszystkie szkody materialne popełnione przez uczestnika odpowiada uczestnik.
10. W czasie imprezy uczestnikowi nie wolno zachowywać się w sposób stwarzający zagrożenie dla innych
uczestników.
11. Zasady fotografowania podczas imprezy („fotostopy”):


Uczestnicy

pragnący

wykonywać

fotografie

podczas

„fotostopów”

są

zobowiązani

do

wsiadania/wysiadania z pojazdu wyłącznie po jego zatrzymaniu, w miejscu ustalonym przez organizatora;


Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, w szczególności do zwracania
uwagi na inne pojazdy poruszające się po jezdni;



Uprasza się uczestników o to by w jednym czasie wykonywać zdjęcia mniej więcej z jednej odległości, tak
by nie przeszkadzać w kompozycji kadru innym fotografującym (najpierw wykonujemy zdjęcia z dalszej
odległości, później z bliska).

12. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestnikom imprezy i nie bierze odpowiedzialności za
bezpieczeństwo uczestników.
13. Bezwzględnie należy dostosowywać się do poleceń organizatora. Osoby niestosujące się do poleceń
organizatora lub postanowień niniejszego Regulaminu będą wykluczone z udziału w imprezie i zobowiązane
do opuszczenia pojazdu, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów.

Murowana Goślina, 1 lipca 2010 r.

