REGULAMIN III ZLOTU ZABYTKOWYCH
POJAZDÓW DOSTAWCZYCH ORAZ
JEDNOŚLADÓW PRL
ZBOROWO 26-28 LIPCA 2019
1. III Zlot Zabytkowych Pojazdów Dostawczych oraz Jednośladów
PRL 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
i jednoślady z okresu PRL. Ponadto zachęca się uczestników do
przywdziania odpowiednich strojów z minionych lat.
3. Organizator przyjmuje zgłoszenia i rejestruje załogi najpóźniej do
22.07.2019r. (dopuszczalna późniejsza rejestracja po uzgodnieniu z
organizatorem). Ilość załóg mogących wziąć udział w Zlocie jest
ograniczona i wynosi 50 załóg. Termin Zlotu to 26-28 lipca 2019 r.
z możliwością przyjazdu 26 lipca 2019 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 75zł za każdą
osobę, 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. Udział w przejeździe kolumny pojazdów zabytkowych podczas
zlotu jest dobrowolny. Organizator zapewnia ewentualną
wymaganą organizację ruchu oraz pomoc w dozorze aut podczas
ich eksponowania. Maksymalna liczba aut mogących wziąć udział
w przejeździe kolumny pojazdów zabytkowych to 40 pojazdów
(ilość pojazdów podyktowana względami organizacyjnymi,
wymogami bezpieczeństwa i przepisami ruchu drogowego).
11. Organizator zapewnia możliwość wymiany marketingowej
i reklamowej na podstawie zawieranych odrębnych umów
sponsorskich w celu pozyskania środków przeznaczonych na
organizacje Zlotu.

12. 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).
13. 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.
14. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest
Stowarzyszenie Miłośników Starych Samochodów i Motocykli
„Mikrus”, a dokonanie rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją
zasad zawartych w Regulaminie imprezy oraz udzieleniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zlotu (zgodnie z
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO). W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na
przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić osoba sprawująca
władzę rodzicielską lub opiekun prawny.

