
KARTA INFORMACYJNA UCZESTNIKA  

PARADY COUNTRY 

31 lipca 2022 r. (niedziela) 
INFORMACJA! 

Formowanie Parady od godz. 11.00 na ul Nadbrzeżnej 

Wjazd wszystkich pojazdów od ul. Dziękczynnej 

 

Nie dopuszcza się do uczestnictwa w Paradzie samochodów powyżej 3,5 tony !!! 
 

Właściciele pojazdów noszących znamiona reklamy firmowej zobowiązani są do uiszczenia opłaty za udział w Paradzie Country w biurze organizatora*. 
 

Uczestnicy Parady zobowiązani są do zapoznania się  

z postanowieniami Regulaminu Parady  

i ich przestrzegania!!! 

(patrz druga strona INFORMACJI) 
 

* dodatkowe informacje - MCK, tel. 89 7433470 lub 89 7433450 

 

 

 

Regulamin PARADY COUNTRY 
Termin - 31 lipca 2022 r. Czas trwania: 11.00 – formowanie Parady przy ul. Nadbrzeżnej 

11.30 – zamknięcie miasta przez służby porządkowe i Policję 

12.00 - rozpoczęcie Parady przy ul. Traugutta 
14.00 - zakończenie Parady na terenie miasteczka westernowego Mrongoville 

 
 
Założenia regulaminu 
- warunkiem uczestnictwa w Paradzie Country jest podpisanie przez kierowcę KARTY UCZESTNIKA Parady Country i oddanie jej w punkcie organizacyjnym lub w 

miejscu formowania Parady przy ul. Nadbrzeżnej 
(wjazd wszystkich pojazdów od ul. Dziękczynnej); 
- uczestnik Parady Country otrzymuje nalepkę–identyfikator, którą OBOWIĄZKOWO musi przykleić w widocznym miejscu na pojeździe; 
- kierowcy uczestniczący w Paradzie Country mogą zakupić dodatkowo pakiet reklamowy, składający się z zaproponowanych na stoisku elementów; 
- właściciele pojazdów z nośnikami reklamy firmowej winni zgłosić udział pojazdu w Paradzie Country  
   w biurze Organizatora*; 
- Organizator w pierwszej kolejności kwalifikuje do udziału w Paradzie Country pojazdy stylizowane, specjalnie przygotowywane do udziału w Paradzie i 

nawiązujące wyglądem do klimatu imprezy; 
- uczestnicy Parady Country poruszają się wg ustalonej trasy; 

- w PARADZIE mogą uczestniczyć tylko pojazdy osobowe i osobowo-terenowe do 3,5 tony, posiadające ważne badania techniczne oraz ważne 
ubezpieczenie OC; 
- pojazdem uczestniczącym w Paradzie Country może jechać tylko liczba osób określona w dowodzie rejestracyjnym; 
- Parada Country przebiegać będzie na wyłączonych z ruchu odcinkach dróg, nie zwalnia to uczestników z obowiązku przestrzegania przepisów prawa ruchu 
drogowego, tym samym kierowca przyjmuje do wiadomości, że Organizator upoważniony jest do skontrolowania stanu trzeźwości alkomatem; 

- w Paradzie Country kierowca jedzie z szybkością i w szyku ustalonymi przez Organizatora; 
- przez sam fakt podpisu na formularzu zgłoszeniowym uczestnik i wszyscy członkowie jego ekipy przyjmują  
bez zastrzeżeń przepisy Regulaminu Parady; 
- uczestnicy Parady Country biorą udział w imprezie na własne ryzyko, przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z ich winy szkody, a tym samym zrzekają 
się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora. 

 

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.(Dz. U. Nr 98, poz. 602) Art. 60. 1. 

Zabrania się używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim. 

 

 

 

 


