Puzzelrit Oldtimer Meeting Coolsingel DET kan anders !
Deze puzzeltocht is PERTINENT geen rally, er is dus geen tijdslimiet aan verbonden. Doe geen gekke
dingen en breng de overige weggebruikers en mededeelnemers niet in gevaar. Volg je voorganger niet
blindelings, maar blijf letten op het overige verkeer. Houd de snelheid niet te hoog en houd je aan de
snelheidslimieten, anders kunnen de achterste rijders niet meekomen. We komen hier om te
protesteren tegen de huidige milieuzone! Daarom vragen wij jullie medewerking! Alvast bedankt!
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Deelname aan een meeting geschiedt geheel en enkel voor eigen risico.
Tijdens de meeting gelden de wettelijke verkeersregels, zoals opgenomen in de Wegenverkeerswet 1994
en de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (a.p.k. gekeurd en verzekerd).
Parkeren voor deelnemers is alleen toegestaan op het daarvoor aangewezen gedeelte van het terrein.
Hou rekening met de overige bezoekers van het terrein.
Hou het terrein netjes en ruim na afloop je eigen rommel op. Er zijn vuilniszakken aanwezig en bij de
organisatiebus wordt afval gescheiden ingezameld.
Wil je niet dat je kenteken zichtbaar op foto’s en/of filmpjes komt te staan, neem hier dan zelf de
benodigde maatregelen voor zoals bijv. het plaatsen van showkentekenplaten.
Drank en/of drugsgebruik noch het verstoren van de openbare orde is niet toegestaan. (zie a.p.v.
Rotterdam).
Dit houdt ook in dat geluidsinstallaties slechts op achtergondniveau in werking mogen zijn tijdens de
meeting.
Roekeloos en agressief rijgedrag tijdens deze meeting, racen, burnouts, slippartijen wordt niet getolereerd.
De organisatoren kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor materiële, morele,
fysische, en/of mentale schade veroorzaakt door één of meerdere bezoekers t.o. andere bezoekers of
derden.
Schade (inclusief diefstal) opgelopen tijdens deze meeting zijn volledig voor verantwoording en rekening
van de desbetreffende persoon en kunnen onder geen enkel beding aan de organisatoren worden
toegerekend. De organisatoren kunnen hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
De organisatoren behouden zich het recht voor bezoekers cq. deelnemers van deze meeting te verwijderen,
als zij zich niet aan deze regels houden.
Niemand behalve het bestuur van de Stichting Rotterdamse Klassiekers gaat op openbaar terrein delen
afzetten met afzetlint.
EIGENLIJK KOMT HET ER OP NEER: HOU HET GEZELLIG, HOU HET NETJES,
DOE GEEN GEKKE DINGEN EN MAAK ER EEN LEUKE DAG VAN!
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