Regulament de Ordine Internă (ROI) - DOC București
Despre clubul DOC București.
Desmo Owners Club - DOC București reunește la un loc posesorii de Ducati care iubesc
această marcă, se identifică cu ea și cu motocicletele ei.
Împreuna dorim să promovăm imaginea mărcii Ducati în Romania, mândri fiind că deținem
o motocicletă marca Ducati. Mergem cu motocicletele Ducati, în ture, pe trasee lungi sau
doar de o zi, în tara și în străinătate. Unii dintre membrii DOC merg și pe circuit și Ducati
este alături de ei.
Ne preocupă ca membrii clubului să își îmbunătățească cunoștințele de mers cu motocicleta
și siguranța mersului cu motocicleta „Safety first!” și facem tot ce ne stă în putință pentru
asta. Nu în cele din urmă, ne întâlnim cel puțin o dată pe lună cu membrii clubului pentru a
ne plimba împreună și/sau să discutăm despre mersul pe motocicleta și marca Ducati,
pasiunile ce ne unesc.
Drepturile și obligațiile membrilor clubului DOC București.
Fiecare, membru are următoarele drepturi:
 Să participe la toate evenimentele și activitățile organizate de club.
 Sa primească Kit-ul DOC de la producătorul Ducati.
 Sa beneficieze de turul gratuit al muzeului si fabricii Ducati de maxim 2 ori pe an.
Fiecare membru are urmatoarele obligatii:
 Să fie proprietar (owner) al unei motociclete marca DUCATI.
 Să posede permis de conducere, valabil, pentru a conduce in condițiile legii
motocicleta Ducati pe care o deține.
 Să respecte marca Ducati și membrii clubului.
 Să aibă un comportament civilizat și adecvat în așa fel încât să nu dăuneze mărcii
Ducati.
 Să participe la minim 25% din activitățile clubului, prevăzute în programul anual al
clubului.

 Să efectueze Inspecțiile Tehnice Periodice (ITP) prevăzute de legea română în vigoare
și să posede asigurare de Răspundere Civilă Auto (RCA), obligatorie, valabilă.
 Să întrețină în stare de funcționare și să efectueze reviziile motocicletei conform
specificațiilor caietului de service astfel încât să nu pericliteze siguranța personală, a
membrilor clubului și a celorlalți participanți la trafic. Să verifice la fiecare traseu
organizat, buna funcționalitate a motocicletei (direcție, frâne, lumini de semnalizare,
presiune roți, ulei, etc.).
 Să se prezinte la activitățile clubului purtând echipament adecvat traseului și stării
meteorologice. Este obligatoriu să poarte cască de protecție omologată,
încălțăminte peste gleznă, mănuși. Clubul recomandă ca fiecare membru să posede la
fiecare traseu costume termice, costum special de motociclism cu protecții,
încălțăminte impermeabilă, costum de ploaie și mănuși de schimb pentru a evita
disconfortul în timpul conducerii motocicletei.
 Să nu consume alcool în timpul activităților care presupun deplasarea pe motocicleta.
 Să respecte hotărârile grupului de mers din care face parte. Se vor respecta bunele
practici de mers în grup cât și programul stabilit pentru fiecare deplasare în parte.
Orice abatere de la aceste reguli duce la eliminarea membrului din grupul de mers și
în funcție de gravitatea faptei, va fi pusa in discuție suspendarea și chiar eliminarea
membrului din cadrul clubului.
Reguli în cadrul clubului:
 La începutul fiecărui sezon, fiecare membru este obligat moral să își verifice și să își
perfecționeze aptitudinile conducerii motocicletei în diferite condiții de trafic și
meteorologice astfel încât la traseele organizate de club să nu pună în pericol nici un
participant la trafic.
 Calitatea de membru se poate pierde datorită nerespectării deciziilor conducerii
clubului, a regulamentului adoptat, sau în condițiile adoptării unui comportament ce
defăimează marca Ducati, clubul DOC București sau membrii acestuia.
 Orice declarație publică cu privire la clubul DOC București și activitățile acestuia poate
fi făcută numai cu acordul președintelui sau al secretarului.
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Sunt de acord ca datele mele să fie procesate în scop comercial de către Ducati Spa Italia prin SC Metrotehnica Int SRL.
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