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Regulamin Parady Motocykli w dniu 29 sierpnia 2021 roku

1.Organizatorem Parady Motocykli jest Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
2. Parada Motocykli odbywa się trasą wyznaczoną przez Organizatorów w obrębie miasta 
Przemyśla.
3. W Paradzie Motocykli uczestniczyć mogą motocykliści wraz z pasażerami.
4. Warunkiem uczestnictwa w Paradzie Motocykli  jest posiadanie pojazdu z ważnymi badaniami 
technicznymi i ważną polisą OC, dokumentu prawa jazdy, dokumentu tożsamości, ochronnego 
kasku motocyklowego atestowanego. Zaleca się używanie stosownej odzieży motocyklowej – z 
ochraniaczami części ciała narażonymi na urazy.
5. Stan techniczny pojazdów oraz uprawnienia kierowców mogą zostać zweryfikowane przez 
Organizatorów lub odpowiednie organy.
6. W Paradzie Motocykli zabrania się uczestnictwa osób pod wpływem alkoholu, lub pod wpływem
jakichkolwiek środków odurzających, a także pod wpływem wszelkich środków mogących 
ograniczyć prawidłowe prowadzenie pojazdu.
7. Organizatorzy mają prawo zabronić uczestniczenia w Paradzie Motocykli każdemu, kogo 
zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów.
8. Przejazd prowadzony będzie w warunkach ograniczonego ruchu drogowego i dlatego należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego
9. W trakcie Parady Motocykli jego uczestnicy korzystają tylko z jednego pasa ruchu.
10.Uczestnicy Parady Motocykli mają obowiązek jazdy w uformowanej kolumnie z prędkością 
wyznaczoną przez pilota, (zakaz wyprzedzania pilota, opuszczania kolumny, wyjeżdżania na 
przeciwległy pas ruchu, wyprzedzania, wjeżdżania na chodniki dla pieszych, wjeżdżania na pasy 
rozdzielające jezdnie, zawracania, akrobacji na pojeździe). 
11.Policja zapewnia pilotowanie kolumny motocykli poprzez zabezpieczenie czoła i tyłu kolumny 
pojazdów, a także zabezpieczenie skrzyżowań zbiegu ulic na trasie Parady Motocykli. 
12.Każdy uczestnik Parady Motocykli stosuje się do poleceń służb porządkowych organizatora oraz
Policji. 
13.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w stosunku do uczestników 
Parady Motocykli, ich sprzętu oraz w stosunku do osób trzecich. Każdy uczestnik ponosi 
odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie. 
14.Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem. 
15. Uczestnictwo w paradzie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
16.Każdy uczestnik przejazdu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu pod 
groźbą usunięcia z Parady Motocykli.
17. Regulamin niniejszy jest dostępny na stronie internetowej Organizatora (przy dokonaniu 
zgłoszenia uczestnictwa), na tablicy ogłoszeń oraz w widocznych miejscach w miejscu 
organizowania parady.

Kryta pływalnia | Siłownia | Sauna | Jacuzzi | Kolej krzesełkowa | Tor saneczkowy | Stok narciarski
Sztuczne lodowisko| Wodny plac zabaw | Hala sportowa | Stadion piłkarski


