2οUNDERGROUND PMS
VESO MARE (ΠΑΤΡΑ)

04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΙΛ.Μ.Π.Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12-02-2018 και ΩΡΑ 09:00

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28-02-2018 και ΩΡΑ 21:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝΤΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28-02-2018 και ΩΡΑ 21:30

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 04-03-2018 και ΩΡΑ 09:00 έως 12:00

ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 04-03-2018 και ΩΡΑ 13:00

ΛΗΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 04-03-2018 και ΩΡΑ 22:00

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η Γραμματεία της Εκδήλωσης θα λειτουργεί καθημερινά και μέχρι το Σάββατο 03
Μαρτίου 2018 τις ώρες 19:00 έως 21:00 στα γραφεία της ΦΙΛΜΠΑ (Ι. Σταυροπούλου
81 – Μονοδένδρι Πατρών) και στα τηλ. 6906611682 (Μάρκος) και 6908569505
(Νίκος), ενώ στις 04 Μαρτίου 2018 στο χώρο και στο ωράριό της εκδήλωσης.

ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ
Η ΦΙΛ.Μ.Π.Α (Φίλοι Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Πάτρας) διοργανώνει το 2ο
UNDERGROUND P.M.S (Patras Motor Show), το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή
04 Μαρτίου 2018 στο 2ο υπόγειο πάρκινγκ της VESO MARE (Πάτρας)
Το Underground PMS ορίζεται ως μια Εκδήλωση Οχημάτων Μηχανοκίνητου
ενδιαφέροντος.

Το 2o Underground PMS είναι αφιερωμένο στην μνήμη του δικού μας Αλκίνοου.

Η Έκθεση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
α) Του παρόντος κανονισμού
β) Τον ενημερωτικών Δελτίων ( Bulletin ) που θα εκδίδει η Οργανωτική Επιτροπή.
1.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕπίτιμοςΠρόεδρος : ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΔΗΣ
Πρόεδρος

: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

Γραμματέας

: ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

Ταμίας

: ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

Μέλη

: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ

1.2 ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Υπεύθυνοι Ασφαλείας

: ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Γραμματεία Έκθεσης

: `ΝΑΤΑΣΣΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Υπεύθυνος Δημ. Σχ. –
Εκφωνητής

: ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

Υπεύθυνος Ιατρός

: Θ. Α.

Έφορος Βαθμολόγησης

: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΓΟΥΡΑΣ

Επιτροπή Βαθμολόγησης : ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΕΘΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΘΕΟΣ
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ
Όλα τα Οχήματα θα εξεταστούν από την Οργανωτική Επιτροπή και θα γίνει πρόσκληση
στα 100 επικρατέστερα (λόγο του περιορισμένου χώρου).
ΑΡΘΡΟ 3. ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.1 Αίτηση Συμμετοχής μπορεί να δηλώσει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
3.2 Η Οργανωτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να αρνηθεί Δήλωση Συμμετοχής χωρίς
να είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει τους λόγους άρνησης. Η απόρριψη πρέπει
να γνωστοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο το αργότερο 24 ώρες μετά το κλείσιμο των
εγγραφών.
ΑΡΘΡΟ 4. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1 Όποιος θέλει να λάβει μέρος στην Εκδήλωση οφείλει να συμπληρώσει την
Αίτηση Συμμετοχής και να την υποβάλει στη Γραμματεία της Εκδήλωσης μέχρι
την ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ΩΡΑ 21:00. Από το σύνολο των
Αιτήσεων θα ανακοινωθεί η Λίστα Συμμετεχόντων με τα 100 επικρατέστερα
οχήματα.
Μετά την υποβολή της Αίτησης δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της εκτός από τις
περιπτώσεις που γίνουν δεκτές από την Οργανωτική Επιτροπή.
4.2 Εάν κατά τον έλεγχο ένα αυτοκίνητο δεν ανταποκρίνεται στην Αίτηση Συμμετοχής
που έχει κατατεθεί, το αυτοκίνητο αυτό μπορεί να μην συμπεριληφθεί στα εκθετήρια
μετά από απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής.
4.3 Η υπογραφή της ΑίτησηςΣυμμετοχής σημαίνει αυτόματα ότι ο συμμετέχων
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον κανονισμό της Έκθεσης και συμμορφώνεται στις
υποδείξεις των ανθρώπων της Οργανωτικής Επιτροπής.
4.4 Η Οργανωτική επιτροπή ανακοινώνει πως ο αριθμός Συμμετεχόντων είναι 100
αυστηρά λόγο του περιορισμένου χώρου της Εκδήλωσης. .

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
5.1 Το ποσό των 20 ευρώ ορίζεται ως παράβολο συμμετοχής για κάθε αυτοκίνητο και
το ποσό των 10 ευρώ για κάθε μοτοσυκλέτα, που θα είναι στην λίστα των 100
επικρατέστερων. Στο ποσό συμμετοχής δεν περιλαμβάνεται η οποιαδήποτε
Διαφημιστική προβολή (εκτός αυτοκινήτου). Κάθε Διαφημιστική Προβολή
οποιοιδήποτε εκθέτη ή μη, απαιτεί και προϋποθέτει ειδική συμφωνία με την
Οργανωτική Επιτροπή.

Η ΜΗ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΤΗ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΜΠΗ
ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΜΕΣΑ
5.1.1. Το ποσό της συμμετοχής περιλαμβάνει τα έξοδα Ασφάλισης της
Εκδήλωσης και μέρος της δαπάνης φύλαξης του χώρου, κατά την ημέρα της
εκδήλωσης.
5.2 Η οργανωτική επιτροπή μπορεί να απαιτήσει, πρόσθετη χρηματική εγγύηση,
για την καλή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντα και η οποία θα επιστρέφεται,
όταν εκλείψει ο λόγος. Αν εκπέσει θα κατατίθεται αυτή, στον Φιλανθρωπικό
Σωματείο "Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ"
5.3 Η δήλωση συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή αν δεν συνοδεύεται από το παράβολο
συμμετοχής.
5.4 Τα παράβολα συμμετοχής επιστρέφονται στις εξής περιπτώσεις:
Α. Εάν η Δήλωση Συμμετοχής δεν γίνει δεκτή και
Β. Εάν η εκδήλωση ματαιωθεί.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
6.1. Οι Συμμετέχοντες στην Εκδήλωση είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με
τις υποδείξεις των Ανθρώπων της Οργανωτικής Επιτροπήςτων ανθρώπων
Ασφαλείας και του παρόντος Κανονισμού.
Σε διαφορετική περίπτωση ο συμμετέχων θα αποβάλλεται από την Εκδήλωση
έπειτα από απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής.
6.2. Οι Συμμετέχοντες στην Εκδήλωση είναι υποχρεωμένοι να φέρουν σε ευδιάκριτο
σημείο του οχήματός τους τα ειδικά αυτοκόλλητα που θα τους χορηγηθούν από την
Οργάνωση.
6.3. Οι Συμμετέχοντες στην Εκδήλωση είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το ωράριο της
εκδήλωσης και να παρουσιαστούν στο χώρο της εκδήλωσης το αργότερο μέχρι τις 12:00
την Κυριακή 04 – 03 – 2018.
6.4. Οι Συμμετέχοντες στην Εκδήλωση είναι υποχρεωμένοι να θέσουν το Όχημά τους,
στην διάθεση της Διοργάνωσης από την στιγμή που ενταχθούν στο χώρο της Έκθεσης.
6.6. Οι Συμμετέχοντες στην Εκδήλωση απαγορεύεται να φέρουν διαφημιστικό
υλικό πέραν του CLUBή της Λέσχης τους. Απαγορεύεται η διανομή έντυπου
διαφημιστικού υλικού αν δεν έχει προηγηθεί η Άδεια της Οργανωτικής Επιτροπής.
6.7. Για οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή γίνεταιεντός του χώρου διεξαγωγής
της Εκδήλωσης η Οργανωτική Επιτροπή δεν έχει καμία σχέση και η ευθύνη
βαρύνει αποκλειστικά τον Εκθέτη και τον Συναλλασσόμενο.

6.8 Η Οργανωτική Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν υλικές ζημιές και κλοπές
επί των εκθεμάτων.
6.9 Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που μετέχουν της Έκθεσης είναι υποχρεωμένοι να τα
θέτουν στην διάθεση της Οργανωτικής Επιτροπής όταν τους ζητηθεί. Επί παραδείγματι
η συμμετοχή συγκεκριμένων εκθεμάτων σε παράλληλα event - επιδείξεις.

6.10 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
6.10.1 Όποιος συμμετέχοντας δεν σεβαστεί τον χώρο που μας
φιλοξενεί θα αποβάλετε άμεσα από την Εκδήλωση. Το όχημά του θα
οδηγείτε εκτός του χώρου από άνθρωπο της Οργάνωσης.
6.10.2 Κατά την προσέλευση εντός του χώρου της Εκδήλωσης τα
οχήματα δεν θα αναπτύσσουν ταχύτητες μεγαλύτερες των 5χλμ.
6.10.3 Απαγορεύεται οι Συμμετέχοντες να μετακινήσουν ή να
θέσουν σε λειτουργία τα οχήματά τους, εκτός αν έχουν πάρει εντολή
από την Οργανωτική Επιτροπή και ειδικότερα του υπευθύνου
Ασφαλείας. Μη συμμόρφωση επιφέρει αποβολή από την Εκδήλωση.
6.10.4 Απαγορεύεται αυστηρά η λειτουργία του κινητήρα κατά
την διάρκεια της Εκδήλωσης
6.10.5 Απαγορεύεται αυστηρά η λειτουργία των ηχοσυστημάτων
των οχημάτων
6.10.6 Όποιος συμμετέχοντας δεν συμμορφώνεται με τους
Κανονισμούς και τις υποδείξεις της Οργανωτικής Επιτροπής θα
αποβάλετε άμεσα από την Εκδήλωση
6.10.7 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

ΑΡΘΡΟ 7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
7.1 Η Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα με απόφασή της, να τροποποιεί τις
παραγράφους του παρόντα Κανονισμού ανάλογα με τις συνθήκες και τις περιστάσεις
που θα παρουσιασθούν και με τον όρο ότι, με μέριμνα της οργάνωσης θα ειδοποιηθούν
έγκαιρα για αυτές τις τροποποιήσεις όλων όσων Δήλωσαν Συμμετοχή.
7.2 Κάθε σχετική τροποποίηση ή συμπληρωματική διάταξη θα γίνεται γνωστή με
αριθμημένα και χρονολογημένα Δελτία Πληροφοριών που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος του κανονισμού. Τα δελτία θα τοιχοκολληθούν στη Γραμματεία και στους
Πίνακες Ανακοινώσεων της Εκδήλωσης. Επίσης θα κοινοποιηθούν, το συντομότερο
δυνατόν, απευθείας στους Συμμετέχοντες οι οποίοι θα πρέπει να βεβαιώσουν την

παραλαβή τους ενυπόγραφα, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο λόγω της εξέλιξης της
εκδήλωσης.
ΑΡΘΡΟ 8. ΕΠΑΘΛΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Τα έπαθλα που θα απονεμηθούν είναι τα εξής:
1. BEST UNDERGROUND PMS CAR
2. BEST UNDERGROUND PMS MOTO
ΑΡΘΡΟ9. ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο χώρο της Εκδήλωση την Κυριακή 0403-2018 και ώρα 21:00. Μετά τη λήξη της εκδήλωσης θα αναρτηθούν στον Επίσημο
Πίνακα ανακοινώσεων.Δεν γίνονται δεκτές Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων των
οποίων είναι υπεύθυνη η Επιτροπή όπου έχει ανακοινωθεί και έχει επιλεγεί από την
Οργάνωση.
ΑΡΘΡΟ 10. ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Χορηγίες και διαφημίσεις στην εκδήλωση γίνονται δεκτές έπειτα από έγκριση
της Οργανωτικής Επιτροπής σύμφωνα με τον κατάλογο που θα έχει δημοσιοποιηθεί.
Υπεύθυνος για την τήρηση του Ταμείου είναι ο Νίκος Καπετανάκης.

ΦΙΛ.Μ.Π.Α
ΟΔΗΓΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΦΟΡΑΩ ΠΑΝΤΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΣ
ΜΑΓΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΑ ΦΟΡΑΣ

