
REGULAMIN TUNING ZONE  

1. Podczas wydarzenia ILLEGAL ZONE - EDITION 1 obowiązuje selekcja zgłaszanych Pojazdów - STREFA 
TUNING.  

2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.illegal-zone.com, zgłoszenia będą przyjmowane 
do 05.06.2022 r. lub do wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc. Uczestnicy zostaną poinformowani 
drogą mailową o dokonanym wyborze. Organizator skontaktuje się wyłącznie z właścicielami 
zakwalifikowanych samochodów.  

3. Zgłaszający oświadcza, że plik graficzny wysłany przez formularz znajdujący się na stronie www.illegal-
zone.com jest jego własnością lub posiada zgodę od autora na dalsze użycie pliku. Organizator nie 
ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich.  

4. Organizator dokonuje selekcji pojazdu według własnych ustalonych wytycznych, odnoszących się do 
marki, modelu pojazdu oraz zastosowanych w nim modyfikacji.  

5. ILLEGAL ZONE - EDITION 1 jest imprezą dwudniową, organizowaną w terminie 18-19.06.2022 
obejmującą następujące okresy: 

Sobota: rozpoczęcie Imprezy: 11:00 | zakończenie Imprezy: 23:00. 

Niedziela: rozpoczęcie Imprezy: 11:00 | zakończenie Imprezy: 21:00. 

6. Mając na uwadze spodziewaną dużą liczbę odwiedzających oraz obostrzenia nałożone przez Policję 
uczestnik zobowiązany jest do ustawienia pojazdu w STREFIE TUNING w piątek 17.06.2022 w godzinach 
09:00 - 21:00.  
Nie będzie możliwości wjazdu zaakceptowanym samochodem do STREFY TUNING w dniach wydarzenia 
18-19.06.2022. Nagły przyjazd wszystkich projektów byłby powodem blokady sąsiadującego lotniska oraz 
wszystkich dróg dojazdowych.  

7. Osoby uczestniczące w Imprezie zobowiązane są do przestrzegania zasad porządkowych, przepisów 
przeciwpożarowych na terenie obiektu TOR MODLIN, wynikających z niniejszego Regulaminu, 
Regulaminu Imprezy Masowej oraz obowiązujących przepisów prawa. W trakcie trwania Imprezy służby 
informacyjne informują o wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby 
ratownicze.  

8. Uczestnictwo w STREFIE TUNING jest odpłatne. Zapłata za uczestnictwo w strefie następuje poprzez 
opłacenie specjalnego biletu wstępu po dokonanej akceptacji zgłaszanego Pojazdu.  

9. Uczestnik imprezy wraz z zakupieniem biletu wstępu zna treść oraz akceptuje zasady regulaminu danej 
imprezy.  

10. Uczestnik STREFY TUNING zobowiązany jest do uczestnictwa w wydarzeniu minimum do godziny 
18:00 ostatniego dnia wydarzenia.  

11. Uczestnik zobowiązany jest do opuszczenia terenu wydarzenia do 1h od chwili zakończenia Imprezy. 

12. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy w 
przyszłych latach, promocji lub reklamy Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na 
Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, 
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

13. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem 
alkoholu skutkować będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia lub w 
przypadku odmowy wręczenia kluczyków, wezwaniem Policji lub powołanych służb porządkowych. W 



przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
wezwania Policji lub powołanych służb porządkowych.  

14. Uczestnicy Imprezy odpowiadają za szkody wyrządzone z własnej winy jakimkolwiek podmiotom 
trzecim, w tym innym uczestnikom, Organizatorowi lub właścicielowi terenu Imprezy.  

15. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na 
terenie imprezy.  


