Regulamin Warszawskiego Bazaru Motocyklowego
1. Aby wejść na teren Warszawskiego Bazaru Motocyklowego należy zakupić bilet w kasie biletowej w/g
obowiązującego cennika. Dzieci do lat 10 wchodzą bezpłatnie.
2. W celu wielokrotnego przekraczania bramki wejściowej, wchodząc na bazar trzeba uzyskać u pracownika
obsługi stempel na przedramieniu, będący podstawą do ponownego wejścia na teren.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
– mienie wystawców i zwiedzających
– jakość i cenę oferowanego towaru
– pojazdy zaparkowane na, oraz poza terenem bazaru motocyklowego
– za szkody wyrządzone przez osoby trzecie
– za szkody spowodowane przez okoliczności siły wyższej: np. niekorzystne warunki pogodowe.
4. Na terenie obowiązują przepisy ruchu drogowego:
– jazda w kaskach
– zakaz jazdy po spożyciu alkoholu
– zakaz jazdy bez ważnych dokumentów
– maksymalna, obowiązująca prędkość to 10 km/h.
5. Na teren giełdy można wjechać indywidualnie motocyklem, tylko do wyznaczonego SEKTORA
MOTOCYKLOWEGO, po wcześniejszym zakupie biletu w biurze organizatora w/g obowiązującego cennika.
6. Aby zarezerwować nowe miejsce lub potwierdzić swoją stałą lokalizację, wyślij e-mail na adres
rezerwacja@mototarg.pl z danymi (nazwisko, adres, tel. lub nazwa firmy z NIP jeśli f-ra ma być na firmę).
7. Konieczne jest otrzymanie od Organizatorów, mailowego potwierdzenia rezerwacji, które należy
wydrukować i okazać przy bramie wjazdowej (pierwszego dnia imprezy), wjeżdżając na teren giełdy
motocyklowej.
8. Osoby nie posiadające dostępu do internetu proszone są o kontakt tel. 0 661 360 005, tel. czynny: pon. piątek w godz. 9 - 17.
9. W przypadku braku kontaktu mailowego lub telefonicznego oraz przedpłaty na 10 dni roboczych przed
imprezą, zarezerwowane miejsce anuluje się automatycznie.
10. Warunkiem wjazdu na giełdę jest wcześniejsze opłacenie stanowiska przelewem bankowym. Nasze
namiary: MOTOTARG ul. Puławska 34 lok. 201 a, 05-500 Piaseczno
Bank Millenium: 92 1160 2202 0000 0002 5490 6515 W opisie należy wpisać dokładne dane: imię, nazwisko
wystawcy lub nazwa firmy z NIP, adres, nr miejsca wystawowego oraz dokładna data imprezy. Ostateczny
termin przelewów mija 10 dni roboczych przed rozpoczęciem imprezy.
11. Cenę i wymiary stanowisk ściśle określa cennik.
12. Dowodem zakupu jest wydanie przez organizatora Karty Wystawcy z zaznaczonym numerem
stanowiska wraz z fakturą. Całość do odbioru przy wjeździe, pierwszego dnia imprezy.
13. Karta wystawcy musi być zachowana do kontroli oraz okazywana zawsze na prośbę organizatora.
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14. Podstawą wielokrotnego przekraczania bramki wjazdowej przez wystawców: samochodem, motocyklem
czy na własnych nogach jest posiadanie karty wystawcy oraz opaski na przedramieniu.
15. Każdy wystawca zajmuje tylko opłaconą powierzchnię, zgodną z numerem na karcie.
16. Wjazd dla wystawców jest otwarty w sobotę (pierwszego dnia imprezy) od godz. 04 oraz niedzielę od
godz. 08. Biuro Organizatorów, znajdujące się na terenie, czynne: sobota 04.00 -17.00 oraz niedziela 08.00
– 15.00.
17. Pierwszeństwo wjazdu na teren mają osoby posiadające potwierdzoną rezerwację oraz opłacone
(przelewem bankowym) stoisko wystawowe.
18. Informujemy, że cały towar, który wystawca wwozi na teren imprezy musi być „odprawiony” w tym samym
czasie. Jeśli np. inna osoba dowozi, w późniejszym czasie, towar na stoisko, to prosimy o zgłoszenie tego
faktu w biurze organizatora w celu nie pobierania opłat wjazdowych. W każdym innym przypadku będziemy
pobierać opłaty wg cennika. Ostateczny moment deklaracji towaru, to moment odbioru f-ry, pierwszego dnia,
rano.
19. Na jedno stanowisko może wjechać tylko jeden samochód. W przypadku pojazdów, które nie mieszczą
się w podanych w informacji wymiarach stoisk, konieczne będzie wykupienie odpowiednio większej
powierzchni wystawowej.
20. Organizator ma prawo zamienić wystawcy lokalizację stoiska, bez wcześniejszego powiadomienia go o
tym. Zmiana taka może mieć miejsce w przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków pogodowych tj.
silne opady śniegu, intensywny deszcz lub z innych powodów.

21. Organizator może odmówić wpuszczenia na teren bez określenia konkretnej przyczyny, a także usunąć z
terenu osoby nie przestrzegające regulaminu.
22. Na terenie bazaru motocyklowego bezwzględnie zabrania się:
– działalności reklamowej bez wymaganej zgody organizatora
– sprzedaży żywności oraz napojów alkoholowych bez zgody organizatora oraz wymaganej koncesji
– blokowania dróg wewnętrznych, zastawiania wjazdów oraz przejść ewakuacyjnych, parkowania
samochodów poza granicami stanowiska
– wprowadzania psów
– śmiecenia na stanowisku wystawowym oraz poza nim
– palenia ognisk.
23. Organizator ma możliwość odwołania Warszawskiego Bazaru Motocyklowego przy niesprzyjających
warunkach atmosferycznych.
24. Każdy uczestnik ma obowiązek do stosowania się do w/w punktów regulaminu.
Niniejszy regulamin jest zaproszeniem do umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego
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