
1.Uczestnictwo
Obóz będzie otwarty od godz. 12:00 w dniu 25 sierpnia 2022 r. i zamknięty o godz. 14:00 w dniu 28 sierpnia 2022 r.
W tym czasie obowiązywać będą te zasady. Za uczestników Rajdu PRE lub POST, dla których obowiązują normalne ceny pola namiotowego 
obniżone o 20%, uważa się za prawidłowo zarejestrowanych uczestników w główne dni, którzy przybędą między 22.08.2022 lub wyjadą 
przed 31.08.2022.

2. Wejście
W okresie od 25 do 28 sierpnia 2022 r. obowiązuje zakaz wstępu na teren obozu. Wszyscy uczestnicy muszą być odpowiednio zarejestrowani 
i posiadać identyfikator uczestnika – bransoletkę, którą należy nosić w widoczny sposób. Oznaczenie to umożliwia wjazd na obóz, udział 
w zawodach sportowych, rejestrację uczestników (odpłatnie) na wycieczki autokarowe i rowerowe, transport (odpłatnie) autobusem wahadłowym 
lub inne zajęcia organizowane w terminie 25.DR.
Wjazd jest zabroniony dla osób z chorobą zakaźną. W przypadku trwającej pandemii COVID uczestnicy DR muszą przestrzegać obowiązujących 
przepisów czeskiego rządu dotyczących tej kwestii. Wyjątki dotyczące wjazdu na pole namiotowe dopuszcza kierownik zespołu DR 
po odpowiednim powiadomieniu w recepcji.
Podczas oficjalnego otwarcia obozu (główne dni) w recepcji obozu będzie całodobowa obsługa (w dzień iw nocy).

3. Stojący
Zarezerwowane przez organizatora stoisko nie może być w żadnym wypadku zmieniane bez specjalnej zgody administratora odpowiedzialnego 
za teren. Przy rozmieszczaniu przyczep kempingowych (kamperów, ewentualnie namiotów) postępuj zgodnie z instrukcjami organizatorów 
i trzymaj się zarezerwowanych działek.
Stanowiska muszą być utrzymywane w czystości. Kopanie rowów melioracyjnych jest zabronione.
Należy zachować zaznaczone granice przydzielonej przestrzeni w sektorze krajowym.

4. Pojazdy silnikowe
Pojazdy nie mogą wjeżdżać i wyjeżdżać między 23:00 a 07:00. Wejście dla pieszych jest nieograniczone.
Pojazdy silnikowe nie mogą być używane bez potrzeby na kempingu i mogą być prowadzone wyłącznie przez w pełni wykwalifikowane osoby. 
Maksymalna dozwolona prędkość dla pojazdów mechanicznych wynosi 15 km/h i należy przestrzegać znaków drogowych.
O ile organizatorzy nie postanowią inaczej, samochodów nie wolno myć na terenie kempingu (z wyjątkiem szyb i okien, ale nie w pobliżu źródeł wody).

5. Hałas
Uczestnicy w każdej chwili unikają niewłaściwego hałasu. Nocny odpoczynek musi być utrzymany między 22:00 a 07:00, z wyjątkiem miejsc 
specjalnie zarezerwowanych na wieczorną rozrywkę. Korzystanie z radioodbiorników i innego sprzętu audio jest dozwolone tylko wtedy, gdy nie 
przeszkadza to sąsiadom. Generatory elektryczne mogą być używane tylko między 8:00 a 20:00.

6. Higiena
Krany do wody pitnej służą wyłącznie do zaopatrzenia w wodę pitną. Jakiekolwiek inne użycie jest zabronione.
Ścieki należy opróżniać w wyznaczonych miejscach - w żadnym wypadku nie wolno ich wylewać na ziemię.
Śmieci będą zbierane w wyznaczonych kontenerach i sortowane do wyznaczonych kontenerów.
Toalety chemiczne mogą być opróżniane, płukane i napełniane tylko w specjalnie wyznaczonych miejscach.

7. Zwierzęta
Musi być zawsze pod obserwacją. Nie może zanieczyszczać kempingu, basenu i terenów przyległych. Na terenie obozu psy muszą być zawsze 
na smyczy, a psy nie mają wstępu na basen.

8. Pożar i wypadki
Wszelkie przypadki pożaru i wypadków (kontuzjów) należy zgłaszać zarządcy terenu. Otwarty ogień jest zabroniony, chyba że jest to wyraźnie 
dozwolone.

9. Promocja
W obozie nie jest dozwolona jakakolwiek promocja polityczna lub religijna.
Zabroniona jest reklama komercyjna lub sprzedaż jakichkolwiek przedmiotów bez pisemnej zgody organizatora.

10. Uszkodzenie lub obrażenia
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub obrażenia ciała lub mienia któregokolwiek z uczestników.
Szkody w wyposażeniu kempingu pokrywa osoba za nie odpowiedzialna.

11. Reklamacje
Zespół Organizacyjny zastrzega sobie prawo do upomnienia lub, w razie potrzeby, usunięcia bez odszkodowania każdego uczestnika, którego 
zachowanie na Zlocie będzie podstawą do reklamacji, która zostanie uznana za uzasadnioną dochodzeniem.

11. Warunki płatności:
Uczestnik DR zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za uczestnictwo oraz zamówionych usług na podstawie wystawionego dokumentu 
z potwierdzeniem uczestnictwa w DR, najpóźniej w terminie 14 dni. W przypadku rezygnacji z udziału uczestnika lub działania siły wyższej, 
na które organizator nie ma wpływu, ustala się opłatę za rezygnację w wysokości 30%.
W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału po 15 sierpnia 2022 r. ustalana jest opłata za rezygnację w wysokości 100%.

                                                                                                            Bohumil Starý, Prezident FCC ČR i lider zespołu organizacyjnego 25.DR

Witamy w obozie samochodowym Konopáč, gdzie odbywa się 25. Rajd Dahlia. Zespół organizacyjny dołoży wszelkich starań, aby Rajd był 
dla wszystkich przyjemnym przeżyciem, ale potrzebujemy również Twojej współpracy. Przestrzegając poniższych zasad i instrukcji możesz 

osobiście przyczynić się do sprawnego przebiegu Rajdu i zadowolenia wszystkich uczestników. Zespół organizacyjny życzy miłego pobytu, wielu 
pięknych wrażeń i słonecznej pogody.

25. DAHLIE RALLYE
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