
REGULAMIN ZLOTU KLUBOWEGO 
 

I Gdańsk  27.04-30.04.2019 
II Szlakiem zamków krzyżackich 30.04-04.05.2019. 

 

 

1. Organizator Automobilklub Wielkopolski Komisja Caravaningu. 
2. Miejsce: Gdańsk, Malbork, Kwidzyn, Chełmno. 
3. Termin 27.04-04.05.2019. 
4. Kierownictwo imprezy: 

Komandor           Niewitecki  Kazimierz 
 Vicekomandor    Łaganowski Jakub 
 Kwatermistrz      Człapa Tadeusz (Gdańsk), Kobyłka Jarosław(objazd) 
 Biuro zlotu          Zawada Wojciech 

5. Cel imprezy-popularyzacja turystyki caravaningowej. 
6. Uczestnikiem zlotu mogą być załogi rodzinne dysponujące samochodem campingowym, 

samochodem z przyczepą campingową lub namiotem, z ważnym przeglądem technicznym  
       i ubezpieczeniem OC. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w stosunku do załóg, 

ich pojazdów i spowodowane w stosunku do osób trzecich oraz ich mienia. 
8. Zgłoszenie załogi do imprezy oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu. 
9. „Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe tak w stosunku  

do uczestników i ich pojazdów, jak i spowodowane przez uczestników bezpośrednio lub 

pośrednio  

w stosunku do osób trzecich i ich mienia, w czasie trwania imprezy. Przez fakt zgłoszenia 
uczestnik przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i 

zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to 

dotyczy Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników.  
10. Przystąpienie do imprezy jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody  

na przetwarzanie jego danych osobowych związanych z organizacją w/w imprezy oraz 

publikowaniem zdjęć i wyników na stronach internetowych Organizatora. Uczestnik ma 

prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania 
przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych 

jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w imprezie. 
11. Uczestnik przystępując do imprezy oświadcza, iż zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej 

o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą integralną część formularza 

zgłoszeniowego.” 
12. Zgłoszenia wojciech.zawada@op.pl (ilość miejsc ograniczona) 
13. Opłaty za pobyt  i wstępy do zwiedzanych obiektów pokrywają uczestnicy. 

 

 

 

Ramowy program zlotu 
 

27.04-

30.04.2019r. 

 

 

Od godz. 12.00 dnia 27.04.2019 - przyjazd uczestników na miejsce zlotu 

-zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem 

-zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej 

-Zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności 

             

30.04-

01.05.2019r. 

 

-zwiedzanie miasta i zamku w Malborku 

 

mailto:wojciech.zawada@op.pl


  01.05-  

02.05.2019r. 
-zwiedzanie zamków w Sztumie i Kwidzynie 

    02.05-

04.05.2019r. 

-zwiedzanie zamku w Gniewie 

-zwiedzanie Chełmna 

 

                                                                       Komandor zlotu 

                                                                      Kazimierz Niewitecki 

 


