Pravidla a podmínky pro akce probíhající pod
záštitou Evropské federace Gold Wing
1. Předmět
















a. Mezinárodní srazy
i. Každý členský klub GWEF může jednou do roka uspořádat jeden mezinárodní sraz, kterému se dostane
plné podpory Evropské federace Gold Wing.
b. Ostatní akce
i. Členský klub nebo jeho jednotliví členové mohou rovněž po záštitou GWEF pořádat i jiné akce s mezinárodní účastí.
c. Koordinace akcí a odpovědnost
i. Organizátoři by měli své plánované akce co nejdříve koordinovat s výborem GWEF a mezi sebou navzájem tak, aby vznikl vyvážený celoroční program.
ii. Termín a místo konání akce i její organizace je na konečném rozhodnutí organizátorů akce.
d. Záštita GWEF
i. Rozhodnutí o poskytnutí záštity pro jednotlivé akce záleží výhradně na rozhodnutí výboru GWEF.
ii. Termín pro rozhodnutí o udělení záštity na následující rok musí být stanoven nejpozději na poslední schůzi výboru GWEF v roce předcházejícím.
iii. Jakmile je záštita udělena akci, která se pravidelně opakuje a nadále splňuje podmínky pro udělení záštity GWEF, pak tato záštita zůstává platná, pokud organizátoři tuto záštitu nevypovědí dopisem adresovaným tajemníkovi GWEF, nebo pokud ji nevypoví výbor GWEF.
iv. Organizátoři nedovolí na akci soukromě profitovat žádnému jednotlivci jinak než v řádném obchodním
vztahu. Přiměřené výdaje vzniklé při organizaci akce jsou vyhrazeny.
e. Akce a program Touring Award
i. Akce organizované pod záštitou GWEF jsou zařazeny do každoročního programu Touring Award (TA).

2. Zveřejňování informací o akcích
Podrobné informace jako termín, adresa, GPS souřadnice, účel, registrační poplatek, případně předměty, nebo služby, které tento poplatek pokrývá musí být poskytnuty ke zveřejnění nejméně 90 dnů před datem konání akce, nebo
do konce ledna, pokud se žádá o zveřejnění akce v mezinárodním průvodci GWEF.
Za úplnost a přesnost podaných informací odpovídají sami organizátoři.
Každý mezinárodní zástupce klubu (interrep – IR) odpovídá za to, že jeho členský klub zveřejnění ve svém národním
klubovém magazínu v zadaném celostránkovém inzerátu úplné a přesné informace. Pokud klub žádný takový magazín nevydává, zveřejní inzerát jiným způsobem.
Poté, co akci oficiálně schválí výbor GWEF, není možné navyšovat žádnou ze schválených finančních položek, ani
měnit program akce nebo služby, nabízené za stanovenou schválenou cenu.
Od interrepa a členského klubu nebude požadováno:
a. zveřejnění informací neúplných nebo dodaných se zpožděním s ohledem na termín a místo konání, registrační
poplatek, nebo zařízení, poskytnuté za tu cenu.
 b. zveřejnění akce, která se nekoná pod záštitou GWEF.



3. Registrace








a. Na místo konání akce nevjede žádný motocykl bez řádně vyplněného registračního formuláře podepsaného
řidičem goldwingu.
b. Registrační a vstupní poplatek pro členy GWEF, kteří řídí motocykl značky Gold Wing.
i. Při registraci na akci, která poskytuje výhody členům GWEF, se každý registrovaný prokáže platnou členskou kartou GWEF s vyplněným jeho vlastním jménem a názvem členského klubu, aby mohl tyto výhody
čerpat.
ii. Členská karta GWEF je nepřenosná a platí pouze pro držitele, jehož celé jméno je uvedeno na kartě.
iii. Organizátoři mohou odmítnout poskytnutí zmíněné členské výhody, pokud jim nebude předložena platná
členská karta GWEF.
iv. Kromě práva odmítnout vstup, mají organizátoři akce probíhající pod záštitou GWEF nebo kterýkoli člen
výboru GWEF právo odebrat členskou kartu GWEF, pokud budou mít důvod se domnívat, že je použitá






































v rozporu s pravidly. V případě jednotlivých držitelů členských karet GWEF bude tato skutečnost sdělena
výboru domovského členského klubu k dalšímu řešení. Tento členský klub poté oznámí výboru GWEF
své rozhodnutí.
v. Pro účely vyhodnocení umístění vítězného národního klubu GWEF a udělení ceny započítají organizátoři
účastníka tomu členskému klubu, který vydal členskou kartu předloženou registrovaným účastníkem.
c. Důkazní břemeno. Povinnost prokázat pravost veškerých skutečností, týkajících se registrace, vstupu nebo
vzdálenosti (ujetých kilometrů) leží na registrovaném účastníkovi.
d. Registrace a vstup ostatních
i. Každý jednotlivý člen GWEF řídící jiný stroj než stroj značky Gold Wing a jeho spolujezdec(ci) bude
na místo konání srazu vpuštěn bez motocyklu.
ii. Manžel(ka), nebo jeden přímý člen rodiny nebo partner, který řídí motocykl jiné značky než Gold Wing,
doprovázející jezdce na goldwingu bude vpuštěn na místo konání akce s jeho/jejím strojem. Nebude mu/
jí přiděleno zvláštní registrační číslo, ale bude zapsán na registrační formulář řidiče goldwingu.
iii. Řidič goldwingu a jeho spolujezdec(ci), kteří sami nejsou členy GWEF, budou vpuštěni na místo konání
akce s jeho/jejím goldwingem.
iv. O vstupu ostatních účastníků (např. jednodenních návštěvníků) na místo konání akce rozhodnou organizátoři. Na místo konání akce nebude povolen vjezd žádnému z jejich strojů.
v. Registrační poplatek pro nečleny GWEF při „plné účasti“ podle odstavce d(ii) a d(iii) a d(iv) bude minimálně o 20 % vyšší než pro členy GWEF.
vi. Na mezinárodních srazech bude vstupné zdarma pro:
a. nezletilé do šestnácti (16) let, pokud je zaregistruje člen GWEF.
b. Interrep nominovaný POUZE členským klubem.
c. GWEF funkcionáři a čestní doživotní členové GWEF
vii. Žádný z členů GWEF, který se zúčastní pouze po dobu jednoho dne, nevjede na místo konání motocyklem.
viii. Kromě motocyklů uvedených výše a vozidel přímo sloužících organizátorům, nebude vpuštěno na místo
konání srazu žádné další vozidlo ani motocykl.
ix. Organizátoři mají právo odmítnou vstup osobám, které jsou nechvalně známé svým nevhodným chováním, a bez náhrady vyloučit osoby, které nejednají v souladu se stanovenými místními pravidly, nebo
stanovami GWEF. Posledně uvedená záležitost bude řešena v souladu s Článkem 9(c) stanov.
x. Poskytnutí parkovacích míst jiným vozidlům, která přijedou na místo srazu v doprovodu motocyklu Gold
Wing, závisí na rozhodnutí organizátorů. Toto parkovací místo, pokud bude volné, musí být na odděleném místě, mimo stany.
e. Karty Touring Award
i. Organizátoři akce, která se koná pod záštitou GWEF, označí svým originálním oficiálním razítkem (nálepkou) kartu člena TA, jenž se účastní srazu po celou dobu a přijede na motocyklu značky Gold Wing.
Na kartě TA musí být uvedeno stejné jméno, adresa a název členského klubu jako na členské kartě
GWEF a musí být držitelem podepsána. Neúplně vyplněné karty nebudou označeny.
ii. Organizátoři neoznačí kartu návštěvníkovi, který přijede pouze na jeden den.
iii. Organizátoři mají právo zabavit kartu TA, pokud budou mít důvod se domnívat, že je použitá v rozporu
s pravidly. Záležitost se pak bude řešit v souladu s Článkem 9(c) Stanov.
f. Podmínky pro vstup a odpovědnost
i. Organizátoři se v rámci svých možností zodpovědně postarají o zajištění bezpečnosti osob a jejich majetku na místě konání akce. Což zahrnuje, pokud je to prakticky možné, i pojištění odpovědnosti za škodu
vzniklou v průběhu konání akce.
ii. Nezletilým bez doprovodu dospělé osoby nebude vstup na místo konání akce povolen.
iii. Organizátoři stanoví jako Podmínky pro vstup na místo konání akce, platnou pro každého dospělého
účastníka, to že:
a. přijímá veškerou odpovědnost za všechny ztráty, škody nebo zranění, která způsobí on/ona nebo
nezletilí, kteří ho/ji na místě konání akce doprovázejí.
b. zprošťuje GWEF, její výbor, organizátory akce a jejich jednatele veškeré odpovědnosti za ztráty, škody nebo zranění způsobené jemu/jí případně nezletilým, kteří ho/ji na místě konání akce
doprovázejí.
iv. Tyto Podmínky pro vstup platí:
a. pro všechny, kdo se zúčastní akce po celou dobu trvání; přičemž vlastní přijetí odpovědnosti
a zproštění organizátorů odpovědnosti bude namnoženo v písemné podobě v jazyce anglickém,
německém a francouzském na formuláři, na němž bude uvedeno, že se akce koná v souladu
s pravidly a podmínkami GWEF. Podmínky v bodě (f)(iii.a a b) shora musí být uvedeny v písemné podobě a účastník musí tento formulář podepsat ještě před vstupem a tím stvrzuje, že těmto
pravidlům a podmínkám rozumí a přijímá je.
b. pro všechny, kdo vstoupí na místo konání akce; přičemž bezprostředně u vstupu bude jasně
viditelně umístěno oznámení v místním mateřském jazyce, v němž budou uvedeny Podmínky
pro vstup podle bodu (f)(iii a a b) a to, že příchozí vstupem na místo konání stvrzuje svůj souhlas
s nimi.

4. Ocenění na srazech GWEF




























a. Mezinárodní ocenění GWEF a jednotlivé ceny
i. Členské kluby, které organizují mezinárodní srazy pod záštitou GWEF, předají hodnocení umístění a udělí
ocenění všem zúčastněným členským klubům GWEF, kromě svého vlastního.
ii. Organizátoři spočítají umístění zúčastněných členských klubů následovně:
a. Organizátoři, co nejdříve to je možné, informují tajemníka GWEF o místě konání svého mezinárodního srazu. Tajemník jim poté sdělí vzdálenost místa konání srazu od středu státu/země
jednotlivých členských klubů v kilometrech.
b. Po uzavření registrací organizátoři vynásobí celkový počet goldwingů zapsaných za každý členský
klub GWEF dvojnásobným počtem kilometrů stanovených pro daný členský klub (tzn. celkový
počet goldwingů za klub x počet celkem ujetých kilometrů). Tak získají počet bodů pro rozhodování o umístění na ocenění.
c. Držitelé členské karty GWEF, kteří se akce GWEF nezúčastní na goldwingu, nebo účastníci, kteří
nejsou členy členského klubu GWEF, započítáni nebudou.
iii. Organizátoři rozhodnou o velikosti ceny, která by měla odpovídat pro převážení na goldwingu.
b. Cena za počet účastníků na srazu
Po uzavření registrací organizátoři určí zúčastněný členský klub, který má nejvyšší počet zapsaných goldwingů v poměru k celkovému počtu členů daného klubu, který byl nahlášen tajemníkovi po 31. prosinci předchozího roku, a tento klub obdrží další ocenění, známé jako ‘Clubs Attendance Award’. Postup při výpočtu je
následující: počet zapsaných goldwingů děleno celkovým počtem členů krát 100.
c. Překonaná vzdálenost jednotlivci a nejvyšší počet účastníků
i. Pokud se, na základě vlastního svrchovaného rozhodnutí, organizátoři srazu rozhodnou, že udělí ocenění
také jednotlivým členům GWEF za vzdálenost překonanou při cestě na mezinárodní akci organizovanou
pod záštitou GWEF na goldwingu, musí kandidáti na takovou cenu zaznamenat počet ujetých kilometrů
na registrační formulář.
a. Tato vzdálenost se hodnotí jako přesná vzdálenost od opuštění domovské adresy člena nebo členky do místa konání srazu, pokud cestou navštíví ještě jinou akci GWEF poté, co opustil/a domovskou adresu, pak je to konkrétní vzdálenost měřená z místa konání té navštívené akce.
b. Nejedná se o součet vzdáleností mezi akcemi ani vzdálenosti překonané při cestování, ani během
dovolené.
c. Nárok na ocenění vzdálenosti mimo shora stanovený rámec a podmínky mohou být posuzovány
individuálně.
d. Organizátoři mají právo odmítnout uvedenou vzdálenost, kterou budou považovat za neodpovídající.
ii. Pro administrativní účely GWEF a pro stanovení pořadí pro ocenění, povedou organizátoři následující
seznam informací:
a. Celkový počet účastníků.
b. Celkový počet zapsaných účastníků z každého členského klubu GWEF.
c. Organizátoři do patnácti dnů od data ukončení akce dodají kopie těchto seznamů tajemníkovi
GWEF a zaktualizují výsledkovou tabulku na stránkách GWEF.
iii. Na konci každé TA sezony udělí GWEF, jako uznání za účast na mezinárodním programu GWEF, svá
ocenění ‘Super Touring Awards’ – nášivku a diplom účastníkům čtyř a více akcí organizovaných pod
záštitou GWEF. Na požádání, za zvláštní poplatek, dodá černou nášivku i pravidelným spolucestujícím
těchto účastníků.
d. Ostatní ocenění. Veškerá jiné ceny udělují organizátoři akce na základě vlastního rozhodnutí.
e. Slavnostní obřad předávání cen. Obřad předávání cen na každém mezinárodním srazu bude veden v jazyce anglickém a pak, pokud to bude proveditelné, na základě rozhodnutí organizátorů překládán do jazyka německého
a francouzského, poté v mateřském jazyce země, kde se koná sraz, pokud je jiný, než jazyky shora uvedené.

5. Bezpečnost jízdy





a. V zájmu bezpečnosti bude GWEF čas od času ve spolupráci s autory místních tištěných průvodců (Help Guide)
nebo přímo v nich nebo nějakým jiným způsobem, publikovat pravidla bezpečného chování při jízdě ve skupině.
b. Organizátoři skupinových jízd jsou povinni přijmout vhodná opatření a podniknout takové kroky, aby zajistili bezpečnost jak jezdců, tak veřejnosti.
c. Kromě Light Parade, nebude motocyklům s tažnými vozíky (trailers) dovolena účast na skupinové jízdě pokud
tento vozík (trailer) neslouží pro cestovní účely invalidního jezdce nebo spolucestujícího.
d. Organizátoři mají právo vyloučit jezdce, který v průběhu jízdy ve skupině soustavně předvádí neukázněnou
a nebezpečnou jízdu. Pokud tento jezdec ignoruje toto vyloučení, mohou ho organizátoři vyloučit z celé akce.
Záležitost se pak bude řešit v souladu s Článkem 9(c) Stanov.
Přijetí
Tato pravidla a podmínky pro konání akcí pod záštitou Evropské federace Gold Wing byly přijaté jako závazné
a jsou schválené výborem GWEF, na schůzi v Mondorf les Bains v Lucembursku, 5. srpna 2009.

