Nyilatkozat Oldtimer Találkozón való részvételről
(Oldtimer Show 2019. ápr. 5-7. Budapest, Magyar Vasútt. Park-Víztorony Park)
Az Oldtimer Találkozó a Víztorony Parkban, fedetlen területen kerül megrendezésre. Tudomásul veszem,
hogy ezen a területen az autómat (vagy motoromat) a szervező nem kordonozza körbe és nem őrizteti. A
találkozón résztvevő autó motorterét vagy belsejét meg lehet mutatni a látogatóknak.
Magamra nézve kötelezőnek ismerem el az alábbi részvételi szabályokat:
- Az Oldtimer Találkozón csak előzetes regisztráció és annak visszaigazolása esetén lehet részt venni.
Nem megfelelő minőségű jármű, vagy „duplikátum” esetén a szervező jogosult visszautasítani a
regisztrációt. A regisztrációs kérelmet a szervező a jelentkező valósnak vélt fotói alapján dönti el.
- Az Oldtimer Találkozón OT rendszámmal rendelkező járművek vagy a muzeális minősítésnek
megfelelő, normál rendszámú járművek vehetnek részt. Youngtimerek közül csak sportautók!
Motorkerékpárok közül az 1950. előtt gyártottak regisztrálhatók. A jelentkezéseket a megküldött
fotók alapján bírálja el a szervező. Megtévesztő fotó esetén a regisztráció érvénytelen!
- Amelyik jármű nem felel meg az előbbi feltételeknek, azok a parkolókban díjmentesen
parkolhatnak. Nem regisztrált OT és Youngtimer járművek a P1 parkolóban parkolhatnak.
- Az Oldtimer Találkozó területére csak a 2-es bejáraton lehet behajtani, pénteken 14:00-ig,
szombaton és vasárnap de. 11:00-ig. Későn érkezők nem állhatnak be, hiába regisztráltak! A
területre beállt járművek bármikor távozhatnak, de újból nem állhatnak vissza. A pénteken vagy
szombaton beálló autót a területen lehet hagyni vas. 18:00-ig, de ezt a szervezőnek jelezni kell. (A
terület éjszaka őriztetve lesz.)
- A regisztrált autók és motorok tulajdonosai részére a belépés díjmentes, de az utasoknak jegyet
kell vásárolni. A beléptetés előtt az utasoknak ki kell szállni az autóból/le kell szállni a motorról.
- A beállást a szervezők fogják irányítani. A rendész utasítása szerint kell a murvás területen
leparkolni. A füves területre nem lehet parkolni.
- A területen a maximális haladási sebesség 5km/h. Az autókat és a motorokat nagy hanggal járatni
TILOS! (a Víztorony Parkban állatkarámok és pónilovak is vannak.)
- A járműveket be lehet indítani, de a kijelölt helyet nem lehet elhagyni. A területről nem lehet
kiállni (pl. próbakörre). A területre egy jármű naponta csak egyszer állhat be, 11:00 előtt!
- A területre mindenki csak a saját felelősségére állhat be. Az esetlegesen másnak okozott kárt a
károkozó köteles megtéríteni.
- Szigorúan TILOS másnak a járművéhez hozzányúlni! A járművekhez a tulajdonos engedély nélkül
hozzányúló személyekkel szemben a biztonsági szolgálat intézkedni fog.
- TILOS az autókra ELADÓ táblát vagy cédulát kirakni. Az autóknak csak a bal hátsó oldalüvegére
lehet kitenni az autó műszaki adatait tartalmazó, A4 méretű szabvány adatlapot.
- A rendezvény területén bármiféle reklám szóróanyag terjesztése TILOS! A járműre reklám
matricákat felragasztani TILOS! (nem a korabeli versenyautó matricázásról van szó)
- Minden résztvevő köteles betartani a rendezvény házirendjét, a tűzvédelmi, zajvédelmi és
környezetvédelmi szabályokat, valamint a szervező intézkedési utasításait.
A fenti részvételi feltételek elfogadását aláírásommal igazolom. Az e-mail cím megadásával hozzájárulok
ahhoz, hogy a szervező hírlevelet küldjön majd a következő rendezvényeiről.
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