
Regulamin VII Obornickiego Zlotu Fiata 126   24-26 maja 2019 roku 

1. Każdy pojazd musi posiadać ważną polisę OC, ważny przegląd, a kierowca ważne prawo jazdy 
min. kat. B. 

2. Zabrania się wjazdu na teren Zlotu pojazdom innym niż Fiat 126 oraz pojazdów dopuszczonych 
przez Organizatora. 

3. Podpis złożony na liście uczestników w dniu zlotu oznacza jednocześnie akceptacje Regulaminu 
Parady oraz Regulaminu Zlotu, jak i potwierdzenie odbioru zestawu startowego. 

4. Osoby zwiedzające nie mające statusu uczestnika w momencie wejścia na teren zlotu tym samym 
akceptują Regulamin Imprezy.  

5. Regulamin obowiązuje we wszystkich dniach zlotu : 24-26 maja  2019. 
6. Wszyscy uczestnicy zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu zlotu i 

parady  oraz poleceń wydawanych przez Organizatora zlotu lub służby porządkowe. 
7. Każdy uczestnik oraz zwiedzający zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu. 
8. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad P.POŻ. Z uwagi na obecność dzieci 

prosimy o kulturalne zachowanie i zwracanie szczególnej uwagi na ich bezpieczeństwo, jak i 
innych uczestników i odwiedzających imprezę. 

9. Uczestnicy oraz zwiedzający winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością 
pojazdów mechanicznych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy, których 
uczestnicy mogli doznać  podczas trwania zlotu.  

10. Każdy dorosły uczestnik odpowiada za siebie i swoje czyny, a za osoby nieletnie odpowiadają: 
rodzice, opiekunowie  prawni. 

11. W przypadku zniszczenia mienia, bądź kradzieży w miejscach, w których będzie odbywała się 
impreza, do odpowiedzialności finansowej, czy też karnej zostaną pociągnięci sprawcy lub 
zostanie zastosowana zasada odpowiedzialności zbiorowej. 

12. Za kradzieże, włamania do samochodów  i inne szczególne przypadki ( w tym : szkody na ludziach 
i rzeczach, również podczas wykonywania konkurencji sprawnościowych) organizator NIE 
PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI -każdy ma obowiązek zabezpieczyć siebie oraz swoją własność. 

13. Zabronione jest poruszanie się pojazdem ( na terenie OOK i wyjazd poza) po spożyciu alkoholu 
czy innych środków odurzających, w takim przypadku kierowcy zostaną odebrane kluczyki, w 
ostateczności zakończy się to interwencją Policji. 

14. Używanie samochodu na terenie Zlotu, podczas konkurencji sprawnościowych odbywa się tylko i 
wyłącznie zgodnie z przyzwoleniem organizatora i ustaleniami ujętymi w ramowym planie zlotu. 

15. Każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do wniesienia opłaty wpisowej. 
16. Osoba, która nie uiściła opłaty wpisowej nie posiada praw uczestnika zlotu, co wiąże się z 

zakazem wjazdu jakimkolwiek pojazdem( nawet Fiatem 126).  
17. Organizator oraz osoby reprezentujące go  mają prawo do kontroli porządku podczas Zlotu oraz 

do weryfikacji pojazdu/załogi pod względem możliwości uczestnictwa (rejestracja + opłata). 
18. Każdy uczestnik zlotu ( kierowca jak i pasażerowie) jest zobowiązany do posiadania zlotowej 

opaski na ręce. Dzięki temu przysługuje m.in. prawo do posiłku. 
19. Opłata za uczestnictwo w zlocie, nie przewiduje wariantu jednodniowego. 

Cennik: 50 zł za: auto+ kierowca + każdy pasażer( w tym: pakiet zlotowy na auto, 1x koszulka i 1 x                                               
naklejka oraz posiłki dla każdego z członków załogi). 

20. Rezerwacja koszulek i zestawów startowych  osób zarejestrowanych wcześniej przez 
Internet,  będzie obowiązywała do godziny 11:00, 25 maja 2019 ( sobota). Po tej godzinie,  
zestawy  zostaną przeznaczone dla uczestników niezarejestrowanych, którzy przybyli na 
zlot.   

21. Osoby niezarejestrowane wcześniej oraz osoby zarejestrowane ( przybyłe po godzinie 11:00), 
mogą nie mieć zapewnionych pewnych świadczeń ( koszulek, naklejek itp.). Kierowcy i 
pasażerowie chcąc wziąć udział w zlocie muszą uiścić całkowita kwotę „wpisowego”. Osoby które 
tego nie uczynią, m.in. nie mogą uczestniczyć w konkurencjach sprawnościowych, losowaniu 
nagród oraz spożywać posiłków zapewnionych  przez organizatora.  

22. Osoby zarejestrowane wcześniej, które z przyczyn losowych spóźnią się na rejestracje, a które 
chcą otrzymać zamówiony zestaw  proszone są o kontakt z organizatorem. 

23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu Zlotu. 
24. W przypadku naruszenia zasad regulaminu, organizator może pociągnąć do odpowiedzialności 

konkretnych uczestników oraz wykluczyć z dalszego uczestnictwa w zlocie jak i w kolejnych jego 
edycjach. 

25. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez  
Organizatora zlotu oraz osób reprezentujących Organizatora. 


