REGULAMIN II ZLOTU ZABYTKOWYCH
POJAZDÓW DOSTAWCZYCH
ZBOROWO 2018
1. II Zlot Zabytkowych Pojazdów dostawczych organizowany jest przez
Stowarzyszenie Miłośników Starych Samochodów i Motocykli „Mikrus” z
siedzibą w Fiałkowo 1, 62-070 Dopiewo.
2. W zlocie mogą brać udział zabytkowe pojazdy dostawcze wyprodukowane do
31 grudnia 1987 roku, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do
zaproszenia do udziału w Zlocie pojazdów zabytkowych innych niż dostawcze
oraz pojazdów młodszych o szczególnej wartości historycznej.
3. Organizator przyjmuje zgłoszenia i rejestruje załogi najpóźniej do momentu
drugiego dnia zlotu tzn. do 14 lipca 2018r. Termin Zlotu to 13-15 lipca 2018 r. z
możliwością przyjazdu 14 lipca 2018 r.
4. Zawodnicy startują w próbach sprawnościowych na własną odpowiedzialność,
a wszystkie szkody wynikłe z ich startu, tak wobec siebie, swoich pojazdów, jak i
osób trzecich zobowiązani są pokryć we własnym zakresie.
5. W czasie Zlotu kierowcy pojazdów zobowiązani są do zachowania trzeźwości,
a Organizator ma prawo to sprawdzić za pomocą alkomatu.
6. Uczestnicy są zobowiązani do dozoru nad swym mieniem ruchomym, w
którego sprawowaniu pomaga Organizator przez wyznaczone do tego osoby.
Organizator nie odpowiada za winę w nadzorze w przypadku strat wywołanych
w wyniku zaniedbania lub lekkomyślności uczestników.
7. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz uruchamiania silnika pojazdu za
wyjątkiem wjazdu, wyjazdu na teren imprezy i przejazdu w inne miejsce.
Ponadto zabrania się poruszania pojazdami zmechanizowanymi po godz. 22.00.
8.Uczestnicy Zlotu wpłacają wpisowe w wysokości 60 zł za każdą osobę
dorosłą, z którego Organizator pokrywa koszt pola namiotowego oraz
wyżywienia w czasie trwania zlotu. Wpisowe dla dzieci do lat 14 jest bezpłatne.
9. Pole namiotowe dostępne jest wyłącznie dla zarejestrowanych uczestników,
którzy wpłacili wpisowe wymienione w punkcie 8 regulaminu.
10.Załogę samochodu uczestniczącego w Zlocie stanowi jedna lub dwie osoby.
Każda dodatkowa osoba może być zgłoszona przez załogę do udziału w zlocie

za dodatkową opłatą za uczestnictwo w wysokości wymienionej w punkcie 8
regulaminu
11.Udział w przejeździe kolumny samochodów zabytkowych podczas zlotu jest
dobrowolny. Organizator zapewnia ewentualną wymaganą organizację ruchu
oraz pomoc w dozorze aut podczas ich eksponowania. Pierwszeństwo
posiadają pojazdy dostawcze sprzed 1987 roku. Maksymalna liczba aut
mogących wziąć udział w przejeździe kolumny samochodów zabytkowych to 40
pojazdów (ilość pojazdów podyktowana względami organizacyjnymi, wymogami
bezpieczeństwa i przepisami ruchu drogowego).
12.Organizator zapewnia możliwość wymiany marketingowej i reklamowej na
podstawie zawieranych odrębnych umów sponsorskich w celu pozyskania
środków przeznaczonych na organizacje Zlotu.
13.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i
zdjęć dokumentujących przebieg imprezy z udziałem uczestników i gości dla
celów reklamowych i marketingowych imprezy. Uczestnictwo w Zlocie jest
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika na
potrzeby materiałów filmowych i zdjęć dokumentujących przebieg imprezy dla
celów reklamowych i marketingowych imprezy utrwalonych podczas imprezy,
wykorzystywanych i udostępnianych w sposób komercyjny w tym na wszelkiego
rodzaju nośnikach materialnych (cyfrowych, optycznych itp.) i niematerialnych
(transmisja danych).
14. Płatności dokonywane na poczet uczestnictwa w zlocie dokonywane są
poprzez przelew na konto Stowarzyszenie Miłośników Starych Samochodów i
Motocykli „Mikrus” lub gotówką w dniu przyjazdu na zlot.
15.Podstawy prawne gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych
osobowych:
Stowarzyszenie Miłośników Starych Samochodów i Motocykli „Mikrus”
przetwarza dane osobowe i wrażliwe w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
w tym:
Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r.
Nr 101 poz. 926 – tekst jednolity)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.).

