
Parada Moto - Legendy
Koziegłowy, 16 lipca 2022 rok

Regulamin
1) Organizatorem  imprezy  jest  Miejsko  –  Gminny  Ośrodek  Promocji  Kultury

w Koziegłowach ul. Żarecka 28 .
2) Impreza odbędzie się w ramach Dni Gminy i Miasta Koziegłowy 16 lipca 2022 r.
3) Zbiórka o godz.  15.30 na Placu Targowym w Koziegłowach,  następnie uroczysty

przejazd zabytkowych samochodów z Placu Targowego ul. T. Kościuszki do Centrum
Rekreacji przy MGOPK w Koziegłowach ul. Żarecka 28.

4) Celem imprezy:  
-  rozwijanie  wzajemnych  kontaktów  użytkowników  i  sympatyków  pojazdów
zabytkowych,
-  upowszechnianie  i  rozwijanie  wśród społeczeństwa  kultury  motoryzacyjnej  oraz
podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- organizacja cyklicznych spotkań promujących zabytkowe samochody

5) Uczestnikami  mogą  być  osoby  posiadające  samochody  zabytkowe,  z  lat  PRL-u,
motocykle, motorowery, (inne do ustalenia z organizatorem pod nr tel.: 603 300 650)

6) Uczestnicy otrzymają dyplomy i pamiątki okolicznościowe.
7) Dla uczestników zapewniamy gorący posiłek.
8) W ramach parady zostaną zorganizowane konkursy.
9) W  celu  przeprowadzenia  w/w  konkursów  zostanie  powołana  komisja  jury,  która

wyłoni zwycięzców, nagrodzeni otrzymają puchary.
10) Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
11) Uczestnicy Parady biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody

wyrządzone  w  czasie  trwania  Parady.  Uczestnicy  parady  dokonują  ubezpieczenia
uczestnictwa i sprzętu we własnym zakresie i na własny rachunek.

12) Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  eksponaty,  pojazdy  Uczestników
Parady.

13) Wypełnione karty zgłoszeń oraz klauzule RODO należy przesłać do 05 lipca 2022 r.
na adres e-mail dkkozieglowy@wp.pl

14) Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń.
15) Szczegółowy  program  imprezy  Dni  Gminy  i  Miasta  Koziegłowy   umieszczony

zostanie na stronie Domu Kultury www.dkkozieglowy.pl
16) Nadesłanie karty zgłoszenia równa się z akceptacją regulaminu.
17) Wszelkie zapytania należy kierować pod nr tel.: 603-300-650 p. Michał Czarnecki
18) Organizator  zastrzega  sobie prawo do wniesienia  uzupełnień  i  zmian programu,  a

nawet odwołania Parady w przypadku przeszkód niezależnych od organizatora.
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