REGULAMIN
II ZLOTU POJAZDÓW ZABYTKOWYCH Hity PRL–u
1 maja 2016 r.
Targowisko Miejskie „Mój Rynek” w Sępólnie Krajeńskim
§ 1. Cele zlotu
1. Popularyzacja i promocja pojazdów jednośladowych i wielośladowych, posiadających wartość
historyczną, sentymentalną oraz mających swój znaczący udział w rozwoju motoryzacji.
2. Wymiana poglądów oraz doświadczeń pasjonatów szeroko pojętej motoryzacji.
3. Promowanie zasad bezpiecznej jazdy i kulturalnego zachowania w ruchu drogowym oraz udzielania
pierwszej pomocy w razie zaistniałych zdarzeń drogowych.
4. Zlot ma charakter piknikowo-rodzinnego spotkania i nie posiada znamion rywalizacji.
§ 2. Uczestnik zlotu
1. Uczestnikami zlotu mogą być posiadacze pojazdu (kierowca/pilot/pasażer), którzy wypełnili
stosowne zgłoszenie. Do uczestnictwa dopuszczone zostaną pojazdy zabytkowe i/lub unikatowe
rozumiane zgodnie z Art. 3 pkt 1, pkt 3, Art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, d, h ustawy o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2014 poz. 1446), jak również pojazdy o wartościach kolekcjonerskich i
historycznych niezależnie od daty produkcji, biorące udział w wydarzeniach historycznych,
zbudowanych specjalnie do wyczynów lub wyścigów, z udokumentowanymi sukcesami krajowymi lub
międzynarodowymi oraz wszystkich innych pojazdów, których produkcja wygasła.
2. Uczestnikiem zlotu jest kierowca pojazdu wraz z załogą.
3. Załogę stanowi kierowca i maksymalnie 1 pasażer.
4. Pojazd prezentowany w zlocie nie musi posiadać ważnego badania technicznego, ubezpieczenia
pojazdu w zakresie OC oraz wyposażenia przewidzianego Kodeksem Drogowym, pod warunkiem, że nie
będzie poruszał się samodzielnie po drogach publicznych ani po terenie zlotu, a na imprezę zostanie
dostarczony na lawecie lub innym autotransporterze.
5. Ruch pojazdów na terenie imprezy odbywa się według przepisów o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr
98 poz. 602 ze zm.). Maksymalna prędkość poruszania się na terenie imprezy wynosi 5 km/h.
6. W przypadku poruszania się pojazdem na terenie imprezy w stanie wskazującym na spożycie
alkoholu bądź pod wpływem innych środków odurzających, uczestnik imprezy zostanie z niej usunięty,
bez prawa do ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów oraz powiadomiony zostanie odpowiedni
organ prawny.
7. Każdy uczestnik stara się o jak najlepszą prezentację swojego pojazdu oraz swoją postawą promuje
pozytywny wizerunek miłośnika pojazdów zabytkowych.

§ 3. Zgłoszenie uczestnictwa w zlocie
1. O zakwalifikowaniu na uczestnika zlotu decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Zainteresowani uczestnictwem w zlocie wypełniają „Kartę zgłoszenia pojazdu” stanowiącą załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Wypełnioną „Kartę zgłoszenia pojazdu” należy przesyłać w terminie do dnia 31.03.2016 r. w wybranej
formie:
 elektronicznej - tylko podpisany scan dokumentu! (na adres: ckissepolno@op.pl) lub fax: 523880160
 pocztą na adres: Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. T.
Kościuszki 4
4. O przyjęciu decyduje data otrzymania zgłoszenia.
5. W przypadku wyczerpania limitu pojazdów, organizator umieści informację na stronie internetowej
CKiS.
6. Organizator zamyka listę uczestników zlotu po osiągnięciu zaplanowanego limitu pojazdów lub
przekroczeniu terminów opisanych w § 3 pkt. 3.
7. Zainteresowani, którzy nie dokonają zgłoszenia lub nie zostaną zakwalifikowani mogą uczestniczyć w
zlocie w roli gości – widzów, bez prawa do uczestniczenia w atrakcjach przewidzianych dla uczestników
zlotu.
§ 4. Potwierdzenie uczestnictwa w zlocie
1. Zakwalifikowani uczestnicy zlotu zgłaszają się w dniu 1 maja 2016 r. w punkcie informacyjnym w
godz. od 13.00 do 15.00 celem rejestracji uczestnictwa w zlocie.
2. Opłata startowa zostaje zawieszona w 2016 r.
3. Zakwalifikowani uczestnicy zlotu, którzy nie dopełnią warunków określonych w § 4 pkt. 1 tracą prawa
przysługujące uczestnikom zlotu.
§ 5. Prawa uczestników zlotu
1. Uczestnicy zlotu mają pełne prawo do uczestniczenia we wszystkich atrakcjach przewidzianych przez
organizatora zlotu.
2. Załogi pojazdów przybywających na zlot otrzymają bezpłatne posiłki.
3. Każdy uczestnik zlotu zostanie uhonorowany dyplomem okolicznościowym.
§ 6. Obowiązki uczestników zlotu
1. Niniejszy regulamin zlotu wraz z załącznikami obowiązuje wszystkich uczestników zlotu.
2. Uczestników zlotu obowiązują przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego.
3. Uczestnik zlotu zobowiązany jest do respektowania instrukcji wydawanych przez służby porządkowe
organizatora.
4. Uczestnik zlotu zobowiązany jest do współdziałania na imprezie ze służbami porządkowymi,
policyjnymi i medycznymi.
5. Organizator może wykluczyć uczestnika imprezy przed jej rozpoczęciem lub w trakcie jej trwania, jeśli
uczestnik zachowuje się wbrew regulaminowi lub zakłóca porządek imprezy i mimo dawanych
ostrzeżeń nie poprawia swojego zachowania.
6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez uczestników związane z
odwołaniem imprezy.

§ 7. Postanowienia ogólne
1. Celem regulaminu jest określenie zasad udziału w zlocie oraz zapewnienie bezpieczeństwa.
2. Nie stosowanie się uczestnika do regulaminu skutkować będzie ostrzeżeniem lub wykluczeniem ze
zlotu.
3. Uczestnicy zlotu biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody przez nich
wyrządzone w czasie trwania zlotu. Dokonują ubezpieczenia uczestnictwa i sprzętu we własnym
zakresie i na własny koszt.
4. Organizatorzy podczas zlotu zapewniają tylko i wyłącznie opiekę medyczną w postaci pierwszej
pomocy – apteczka znajduje się w punkcie organizacyjnym.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za eksponaty, pojazdy uczestników zlotu.
6. Organizator zlotu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu oraz programu
zlotu bez podania przyczyny.
7. Na terenie zlotu obowiązują zasady dobrego wychowania, przyjaźni i dobrej zabawy.
8. Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki na terenie zlotu oraz w miejscach w których odbywa się
ruch pojazdów.
9. Wjazd na teren imprezy jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, o ile organizator nie
zadecyduje inaczej.
10. Organizacji II ZLOTU POJAZDÓW ZABYTKOWYCH Hity PRL–u podjęło się:
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 89-400 Sępólno Krajeńskie.
Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia pojazdu
Załącznik nr 2 Mapka dojazdu

