25. DAHLIE RALLYE
25.-28. 8. 2022 KONOPÁČ
Köszöntjük a Konopáč autós táborban, a 25. Dahlia Rally helyszínén. A szervező csapat mindent megtesz azért, hogy a Rally mindenki számára
kellemes élmény legyen, de szükségünk van az Önök együttműködésére is. Az alábbi szabályok és utasítások betartásával személyesen is
hozzájárulhat a Rallye gördülékeny lebonyolításához és minden résztvevő megelégedettségéhez. Kellemes időtöltést, sok szép élményt és napsütéses
időt kíván a szervező csapat.
1.Részvétel
A tábor 2022. augusztus 25-én 12 órától tart nyitva és 2022. augusztus 28-án 14 órától zár.
Ez idő alatt ezek a szabályok érvényesek. A főnapokon szabályszerűen regisztrált, 2022.08.22 között érkező vagy 2022.08.31. előtt távozó résztvevők
PRE vagy POST Rally résztvevőnek minősülnek, akikre a kemping normál, 20%-kal csökkentett árai vonatkoznak.
2.Közlekedés
2022. augusztus 25-28 között a táborba a helyi lakosság számára tilos a belépés. Minden résztvevőnek megfelelően regisztrálnia kell és rendelkeznie
kell egy résztvevő azonosítójával – egy karkötővel, amelyet jól láthatóan kell viselni. Ez a megjelölés lehetővé teszi a táborba való belépést,
a sportversenyeken való részvételt, a regisztrált résztvevőket (térítés ellenében) autóbuszos túrákon és kerékpáros kirándulásokon, a közlekedést
(térítés ellenében) shuttle busszal, vagy a 25.DR keretein belül szervezett egyéb tevékenységeket.
A beutazás fertőző betegségben szenvedőknek tilos. Folytatódó COVID-járvány esetén a DR résztvevőinek tiszteletben kell tartaniuk a cseh kormány
e témával kapcsolatos jelenlegi szabályozását.
A DR rally időtartalma alatt 24 órás szolgálat lesz a kemping recepcióján .
3.Elhelyezés
A rendező által kijelölt helyet a területért felelős adminisztrátor külön engedélye nélkül semmilyen körülmények között nem lehet megváltoztatni.
A lakókocsik (lakóautók, esetleg sátrak) elhelyezésénél tartsuk be a szervezők utasításait, és csak a kijelölt helyeken táborozzunk.
A területet tisztán kell tartani. Vízelvezető árkok ásása tilos.
Fenn kell tartani az ország szektorban kiosztott terület megjelölt határait.
4.Gépjárművek
A járművek mozgása 23:00 és 07:00 óra között tilos. A gyalogosok mozgása idő korlát nélküli.
A kempingben feleslegesen tilos gépjárműveket használni, és mindenki csak a saját járművét használhatja. A gépjárművek megengedett legnagyobb
sebessége 15 km/h, a közlekedés szabályit be kell tartani.
A kempingben autót mosni tilos, ha a szervezők másként nem rendelkeznek (szélvédők és ablakok kivételével, de azt sem természetes víz folyás
közelében).
5. Zaj
A résztvevők a hangoskodást elkerülik. Az éjszakai pihenést 22:00 és 07:00 között kell fenntartani, kivéve a kifejezetten esti szórakozásra fenntartott
helyeket. Rádió és egyéb hangtechnikai eszközök használata csak akkor megengedett, ha az a szomszédokat nem zavarja. Az áramtermelő
generátorokat csak 8:00 és 20:00 óra között szabad használni.
6. Higiénia
Az ivóvízcsapok csak ivóvízellátásra szolgálnak. Minden más felhasználás tilos.
A szennyvizet a kijelölt helyeken kell üríteni - NEM szabad a földre önteni.
A szemetet a kijelölt konténerekbe kell gyűjteni, és a kijelölt konténerekbe kell válogatni.
A kémiai WC-k ürítése, öblítése és feltöltése csak az erre kijelölt helyen történhet.
7.Állatok
Mindig megfigyelés alatt kell lennie. Nem szennyezheti a kempinget, a tavat és a szomszédos területeket. A táboron belül a kutyáknak mindig pórázon
kell lenniük, a strand területére kutyát tilos bevinni.
8. Tűz és balesetek
Minden tűzesetet, balesetet (sérülést) jelenteni kell a terület felügyelőjének. A nyílt láng használata tilos, kivéve az engedélyezett helyeken.
9. Promóció
A táborban semmilyen politikai vagy vallási előadás nem megengedett.
A szervező írásbeli hozzájárulása nélkül tilos bármilyen tárgy kereskedelmi reklámozása vagy értékesítése.
10. Kár vagy sérülés
A szervezők nem vállalnak felelősséget a résztvevők vagyonában vagy testi épségében bekövetkezett károkért vagy sérülésekért.
A kemping felszerelésében keletkezett károkat az azt okozó személy viseli.
11. Panaszok
A Szervezőcsapat fenntartja a jogot, hogy megrovásban részesítsen, vagy szükség esetén kártérítés nélkül kizárjon minden olyan résztvevőt, akinek
a Rallye-n való magatartása ezt indokolja. Valamint felszólítsa azonnali távozásra.
12. Fizetési feltételek:
A DR-résztvevő vállalja, hogy a részvételi díjat és a megrendelt szolgáltatásokat a DR-n való részvétel igazolásával együtt kiállított számla alapján,
legkésőbb 14 napon belül megfizeti.(átutalja) A résztvevő részvételének lemondása esetén, 30% lemondási díj kerül megállapításra.
Abban az esetben, ha a résztvevő 2022. augusztus 15. után mondja le részvételét, 100%-os lemondási díjat számítanak fel.
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