
Regulamin Zlotu Pojazdów Zabytkowych i Motocykli
Kargowa 4.06.2022

                                                        

I. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

1. Organizatorem Zlotu Pojazdów Zabytkowych i Motocykli jest Gminne Centrum Kultury    
w Kargowej.
2. Zlot Pojazdów Zabytkowych i Motocykli jest integralną częścią programu obchodów 
święta miasta pn.: ,,X Międzynarodowe Święto Czekolady”, i odbędzie się w dniu 4 czerwca 
2022r.
3. Program Zlotu:
14.00 -15.00. Przyjazd pojazdów na Plażę Copacabana nad kanałem Obry, przy drodze na 
Karszyn, zapoznanie uczestników z regulaminem parady, wręczenie numerów pojazdów         
i kart do głosowania
15.15 – Rozpoczęcie formowania parady w asyście Policji w kierunku ul. Dolnej
          – zabezpieczenie skrzyżowań na trasie parady przez służby OSP
15.30 – rozpoczęcie parady - przejazd w asyście Policji na trasie: Copacabana – ul. Dolna –
             ul. Kpt. Więckowskiego – Rynek – ul. Kościelna
16.00. – zakończenie parady i postój uczestników Zlotu na skwerze przy ul. Kościelnej, przed
              głównym wejściem na cmentarz.
17:00 -   wyłonienie laureatów w konkursach
17.30 – ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród na scenie
4. W ramach Zlotu przeprowadzone zostaną konkursy:
a) najładniejsze auto (statuetka) – oceniają uczestnicy poprzez oddany głos na karcie do 
głosowania, tylko na zarejestrowane pojazdy posiadające nadany numer
b) najładniejszy motocykl (statuetka) – oceniają uczestnicy poprzez oddany głos na karcie do
głosowania, tylko na pojazdy posiadające nadany numer
c) najlepiej przebrana załoga – (najbardziej pomysłowy strój pasujący do pojazdu i do epoki -
statuetka) – jury dokonuje oceny załóg, które muszą się stawić z widocznym numerem na 
skwerze przy ul. Kościelnej, przed głównym wejściem na cmentarz w godz. 16.00.- 16.30.
5. Na trzy dni przed paradą, tj. od dnia 1.06.2022r. zostanie wystosowany następujący 
komunikat do mieszkańców, który zostanie umieszczony na tablicach ogłoszeniowych w 
mieście oraz na stronie www domu kultury: „W dniu 4.06.2022r. (sobota) w godz. 15.30-
16.00 w czasie „Zlotu Pojazdów Zabytkowych i Motocykli”, będą miały miejsce utrudnienia 
w ruchu na czas przejazdu pojazdów biorących udział w paradzie pojazdów zabytkowych i 
motocykli, na następujących ulicach: ul. Dolna – ul. Kpt. Więckowskiego – Rynek – ul. 
Kościelna. Organizatorzy Zlotu serdecznie przepraszają Mieszkańców miasta i przybyłych 
Gości za utrudnienia w ruchu, jednocześnie zapewniamy bezpieczeństwo ruchu w czasie i na 
w/w ulicach.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

6. Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest zapoznanie się i respektowanie niniejszego
regulaminu.
7. Poprzez fakt uczestnictwa w paradzie, kierowca - uczestnik i wszyscy członkowie jego 
załogi przyjmują bez zastrzeżeń przepisy niniejszego Regulaminu.



8. Organizator w pierwszej kolejności kwalifikuje do udziału w Zlocie Pojazdów 
Zabytkowych i Motocykli pojazdy stylizowane i nawiązujące wyglądem do klimatu imprezy.
9. Organizator może nie dopuścić do udziału w Zlocie auta, które nie spełnia kryteriów auta
z epoki.
10. Na Zlot dopuszczone zostaną pojazdy z rocznika nie przekraczającego rok prod 1997.
11. Na uczestnikach Zlotu spoczywa obowiązek poruszania się zgodnie z obowiązującymi
przepisami ruchu drogowego.
12. Uczestnicy, którzy poruszają się w kolumnie, ponoszą pełną odpowiedzialność za 
wszelkie zdarzenia związane z ruchem ich pojazdu.
13. Uczestnicy Zlotu poruszają się wg. ustalonej trasy.
14. Trasa Zlotu przebiegać będzie na nie wyłączonych czasowo z ruchu odcinkach dróg,
15. Udział w paradzie ulicami miasta nie zwalnia uczestników z obowiązku przestrzegania 
przepisów prawa ruchu drogowego, tym samym kierowca przyjmuje do wiadomości, że 
Organizator upoważniony jest do skontrolowania stanu trzeźwości alkomatem.
16. W Zlocie mogą uczestniczyć wyłącznie pojazdy osobowe i osobowo-terenowe oraz 
dostawcze o masie do 3,5 tony, posiadające ważne badania techniczne oraz ważne OC.
17. Pojazdem uczestniczącym w Zlocie może jechać ilość osób określona w dowodzie
rejestracyjnym.
18. Podczas trwania Zlotu kierowca jedzie z szybkością i w szyku ustalonym przez 
Organizatora.
19. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własne ryzyko, przejmują na siebie pełną
odpowiedzialność za powstałe z ich winy szkody, a tym samym zrzekają się wszelkich 
roszczeń w stosunku do Organizatora;
20. Pojazdy i kierowcy, którzy nie zapoznali się z regulaminem parady, nie mogą 
uczestniczyć w paradzie.
21. Zgodnie z USTAWĄ z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.(Dz. U. Nr 98, 
poz. 602) Art. 60. 1. Zabrania się używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu 
osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim.

III. INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW.

22. Uczestnicy Zlotu dołączają do parady w wyznaczonym przez Organizatora
miejscu, stosując się do wszystkich poleceń i wskazówek służb porządkowych Organizatora.
23. Wszyscy zarejestrowani przez internet właściciele pojazdów – kierowcy (1 osoba), 
otrzymają okolicznościową nalepkę z numerem kolejnym, którą należy umieścić na swoim 
pojeździe w widocznym miejscu.
24. Wszyscy zarejestrowani właściciele pojazdów, otrzymają bony na posiłek
regenerujący, wydany podczas rejestracji na Plaży Copacabana – bon do
zrealizowania w strefie gastronomicznej przy stadionie miejskim przy ul. Sulechowskiej,       
w dniu 4.06.2022r. W godz. 16.00 – 18.00.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

25. Regulamin Zlotu będzie dostępny na stronie internetowej: www.gok.  kargowa  .pl  , a także
będzie udostępniony uczestnikom parady podczas zbiórki w dniu 4.06.2022r. na Plaży 
Copacabana, w godz. od 15.00 – 16.00, w widocznych miejscach na tablicach.
26. Informujemy, że zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), że 
administratorem podanych w zgłoszeniu danych jest Gminne Centrum Kultury w Kargowej, 
które będzie przetwarzać dane wyłącznie w celach związanych z procedurą organizacji Zlotu 

http://www.gok.pl/


Pojazdów Zabytkowych i Motocykli rozstrzygnięciem konkursów, ogłoszeniem wyników, 
przekazaniem nagrody oraz w dokumentacji fotograficznej, wideorelacji powstałej podczas 
odbywania się Zlotu Pojazdów Zabytkowych i Motocykli dla celów promocyjnych w/w 
wydarzenia.
Udział w Zlocie oznacza, ze uczestnik zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej
(dostępnej na tronie stronie www.gok.kargowa.pl), w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania, przechowywania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 
danych i prawie ich poprawiania.
GCK w Kargowej, że uczestnicy Zlotu mają prawo do wglądu w swoje dane, do
ich poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz wniesienia żądania o 
zaprzestanie ich wykorzystania kierując swe wnioski na adres:
Gminne Centrum Kultury w Kargowej, ul. Browarna 7, 66-120 Kargowa
27. Ewentualne pytania związane z udziałem w Zlocie prosimy kierować pod nr tel. 68 352 63
68


