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Magyar Opel tulajdonosok Egyesülete - Hungarian Blitz Ring
A találkozók célja:
A MOTE autós találkozókat szervez a tagok és szimpatizánsok részére, mely során a résztvevők
megismerhetik az útvonalon fekvő nevezetességeket, a környék kulturális értékeit, valamint
ezek által kellemes időtöltést biztosít a résztvevők számára.
Alapszabályok:
-

A MOTE szabályozza a találkozón résztvevők magatartási normáit;
a találkozón a résztvevők mindenkor kötelesek betartani az alapvető közlekedési, és baleset
megelőzési normákat, és szabályokat.
a találkozón a tagok és más állampolgárok testi épségét veszélyeztetni szigorúan tilos.
a találkozón mindenki saját magáért felelős, az egyesület felelősséget senkiért nem vállal.
a találkozón mindenki köteles a rendezők utasításait betartani.
a találkozó szabályzatától való eltérést csak a főrendező engedélyezhet.
a találkozó résztvevői próbáljanak segítséget nyújtani más résztvevőknek.
a résztvevők kötelesek jelezni a találkozó szervező felé ha egészségügyi vagy műszaki problémájuk
akadt.
a találkozón kábítószerek fogyasztása szigorúan tilos.

A találkozó területén a magatartási normák:
-

az illemhelységek rendeltetés szerinti használata, ügyelve a tisztaságra és higéniára.
fokozottan figyeljenek személyes tárgyaikra. Felelősséget nem tudunk vállalni értük.
a kemping területén a megengedett sebesség betartása.
a szemetet és hulladékot az erre a célra kijelölt gyűjtőkben helyezzék el. Ez a környék az Ön háza
tája is egy kis időre.
Kérjük a recepción leadni az esetlegesen talált tárgyakat. Ön is kerülhet ilyen helyzetbe.
a kutyát a kemping területén, kötelező pórázon tartani és csak az erre kijelölt területeken sétáltatni. A
kutya ürülékét minden esetben fel kell takarítani.

A találkozó egész területén tilos:
-

a gumi füstölés, pörgés autóval. (kivéve a szervezők által megjelölt helyen és időben)
nyílt tüzet gyújtani, kivéve a kijelölt tűzrakó helyeket
az úton parkolni
robbanó és gyúlékony anyagot a területre behozni.
kutyát szabadon engedni
az autó mosása, kivéve az erre kijelölt helyen.
mások nyugalmának megzavarása (hangos zene, autótúráztatást, randalírozás)

A szabályok megszegésével okozott károkat meg kell téríteni!
A Magyar Opel Tulajdonosok Egyesülete által szervezett rendezvények résztvevőinek adatkezelése minden
esetben önkéntes regisztráción alapul. A rendezvény regisztráció semmilyen más adattal nem kerül
összekapcsolásra.
A rendezvény teljes időtartama alatt a szervező által megbízott fotós és videós által fotó-, videó- és
hangfelvétel készül. Résztvevő a rendezvényen történő regisztrációval és a rendezvényen történő részvételével
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendezvényen róla fotó, kép- és hangfelvétel készüljön, melynek a szervező
vagy annak jogos felhasználója által történő korlátlan felhasználásához szintén hozzájárulását adja azzal, hogy
a fotó, a kép- és hangfelvétellel és annak korlátlan felhasználásával kapcsolatban semmilyen jogcímen
követelése nincs. Amennyiben a résztvevőnek ez ellen kifogása van, a rendezvény vége előtt azt a szervezőnek
haladéktalanul jelzi. A rendezvényen készült fotó-, videó- és hangfelvételeket weboldalain és közösségi
oldalain közzé teheti.

