
Nyilatkozat Oldtimer Talalkoz6n val6 r6szv6telr6l
(Oldtimer Show 2021. okt6ber 8-10.   Budapest,  Magyar Vastltt.  Park -Vfztorony Park)

Az Oldtimer Talalkoz6 a Viztorony Parkban, fedetlen tertlleten kertil megrendez6sre. Tudomasul veszem,
hogy ezen a teruleten az aut6mat (vagy motoromat) a szervez6 nem kordonozza k6rbe es nem 6rizteti. A
talalkoz6n resztvev6 aut6 motorter6t vagy belsejet meg lehet mutatni a latogat6knak -tetsz6s szerint.
Magamra nezve k6telez6nek ismerem el az alabbi  reszv6teli szabalyokat:

-      Az oldtimerTalalkoz6n csak el6zetes regisztraci6 es annakvisszaigazolasa eset6n lehet r6sztvenni.

Nem megfelel6 min6segti jarmff, vagy „duplikatum" eset6n a szervez6 jogosult visszautasitani a
regisztraci6t. A regisztraci6s kerelmet a szervez6 a jelentkez6 val6snak velt fot6i alapjan d6nti el,

-      Az oldtimerTalalkoz6n oT rendszammal rendelkez6jarmtivek vagy a muzealis min6sft€snek

megfelel6, normal rendszamti jarmffvek vehetnek reszt. Youngtimer aut6k k6ztil csak sportaut6k!
Motorkerekparok k6ztil az 1950. el6tt gyartottak regisztralhat6k. A jelentkez6seket a megktlld6tt
fot6k alapjan bfralja el a szervez6.  Megteveszt6 fot6 eseten a regisztraci6 ervenytelen !

-      Amelyikjarmti nem felel meg az el6bbi felteteleknek, azok a parkol6kban dijmentesen parkolhatnak.

Nem regisztralt OT es Youngtimer jarmlfvek a Pl parkol6ban parkolhatnak (telitettseg fiiggv6nyeben)
-      Az oldtimerTalalkoz6 tertjletere csak a 2-es beiaraton lehet behajtani, penteken 14:00-ig,szombaton

6s vasarnaD de.11:00-ig.  K6s6n  6rkez6k nem  allhatnak be,  hiaba  regisztraltak! A tertlletre beallt

jarmffvek barmikor tavozhatnak, de uib6l nem allhatnak vissza. A penteken vagy szombaton beall6
aut6t a tertlleten lehet hagyni vas.  18:00-ig, de ezt a szervez6nek el6re jelezni kell. (A terulet ejszaka
6riztetve lesz.)

-      A regisztralt aut6k 6s motoroktulaidonosai resz6re a belepes diimentes, de az utasoknakjegyet kell

vasarolni. A be]eptet6s el6tt az utasoknak ki  kell szallni az aut6b6l/Ie kell szallni a motorr61.
-      A beallast a szervez6k fogjak iranyitani. A rend€sz utasitasa szerint kell a murvas tertjleten leparkolni.

A ft]ves teruletre nem lehet parkolni, inert az harcaszati rendezvenytertllet.
-      A teruleten a maximalis haladasi sebesseg 5km/h. Az aut6kat es a motorokat nagy hanggal jaratni

vagy kapartatni TILOS!  (a Viztorony Parkban allatkaramok 6s f616s p6nilovak is vannak.)
-      Ajarmffveketbe lehetinditani, de a kiiel6lt helvetnem lehetelhaevni.Aterdletr6l nem  lehet kiallni

(pl. pr6bak6rre). A tertiletre eev iarmff naoonta csak eevszer allhat be, hetvegen  11:00 el6tt!
-      A tertiletre mindenki csak a sajatfelel6ss6gere allhat be. Az esetlegesen masnak okozott kart a

karokoz6 k6teles megteriteni.
-      Szigorulan TILOs masnak a iarmtiv6hez hozzanvtilni! Ajarmffvekhez a tulajdonos engedely nelkt]l

hozzanydl6 szemelyekkel szemben a biztonsagi szolgalat intezkedni fog.
-      TILOs az aut6kra ELAD6 tablatvaev cedulat kirakni. Az aut6knak csak a bal hats6 oldaluveg€re lehet

kitenni az aut6 mffszaki adatait tartalmaz6, A4 meretti szabvanv adatlapot.  Ennek az aljara oda lehet
`rni, ha az aut6 elad6 plusz egy tel. szamot.  Eltillzott meretff ELAD6 felirat alkalmazasa TILOS!

-      A rendezv€ny teruleten barmifele reklam sz6r6anyag terjesztese TILOS! Sajatjarmlfre reklam

matricakat felragasztani TILOS!  (nem a korabeli versenyaut6 matricazasr6l van sz6) Eltlllzott meretti
reklam  c6ljl  matricazassal  az OT Talalkoz6n  nem  lehet r6szt venni.

-      Minden resztvev6 k6teles betartani a rendezveny hazirendjet, a ttizvedelmi, zajv6delmi,

k6rnyezetvedelmi es vl'rusyedelmi szab5lyokat, valamint a szervez6 intezkedesi utasitasait.
A fenti reszveteli felt6telek elfogadasat alairasommal igazolom. Az e-mail cim megadasaval hozzajarulok
ahhoz, hogy a szervez6 hlrlevelet ki]ldj6n majd a k6vetkez6 rendezveny6r61.

Budapest,  2021.  okt ........... 6ra  ..... perc

jarmd' markaja es tipusa

tulajdonos neve es lak6helye

beleptetest vegezte:

OT......-.....„

evjarata         aut6 szine          rendszama

•..................-...-....@.............-........

e-mail  cime tulajdonos alairasa

2021.  okt. 8, 9.,10.  (napot be kell  karikazni)


