REGULAMIN
Rozpoczęcie sezonu 2020 Youngtimer
“65 lat Sądeckiej Samochodówki”
1. Organizator:
Youngtimer Nowy Sącz – sekcja Stowarzyszenia Grupa 4x4
ul. Flisaków 1; 33-300 Nowy Sącz
tel. +48 537 533 215
tel. +48 694 404 444
fax +48 91 886 38 03
e-mail: biuro@grupa4x4.pl
www.grupa4x4.pl
2. Patronat Honorowy nad obchodami Jubileuszu 65 lecia Zespołu Szkół Samochodowych:
•

Pan Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

•

Pan Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki

•

Pan Ludomir Handzel – Prezydent Miasta Nowego Sącza

•

Pan Stanisław Banach – Wójt Gminy Podegrodzie

3. Miejsce i termin Zlotu:
Termin:
Adres:

18.04.2020
- Nowy Sącz Rynek
Koordynaty GPS: 49.625061, 20.691198
- Hotel Litwiński, 33-312 Tęgoborze, ul. Św. Krzysztofa 5
Koordynaty GPS: 49.7067364 20.64087

4. Osoby urzędowe:
Dyrektor zlotu
Kierownik biura zlotu
Kierownik trasy
Kierownik komisji konkursowej
Członkowi Komisji Konkursowej:

Inspektor ochrony środowiska

Grzegorz Zaczyk
Beata Głowacka
Kacper Wasiluk
Artur Gunia
Szczepan Żmuda
Arkadiusz Horowski
Andrzej Szyszka
Dariusz Krupa
Szczepan Żmuda

5. Zgłoszenia
Zgłoszenia do zlotu można dokonać w trzech terminach. Pierwszy termin zgłoszenia wraz z wpłatą wpisowego
kończy się w dniu 31.03.2020 r. Drugi termin trwa od 01.04.2020 do dnia 17.04.2020. Zgłoszenia i wpłaty można
również dokonać na miejscu zlotu. Wysokość wpisowego określone jest w pkt. 6.
Zgłoszenia należy dokonać na formularzu elektronicznym on-line umieszczonym na stronie
https://forms.gle/BxdzkHe5mUsu6hse8
Wszystkich uczestników obowiązuje znajomość i przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
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6. Wpisowe
Wpisowe za Zlot zgodnie z poniższą tabelą:

Ilość członków załogi

Zgłoszenie
elektroniczne i wpłata
do dnia 31-03-2020
(I termin)

Zgłoszenie
elektroniczne i wpłata
do dnia 16-04-2020
(II termin)

Zgłoszenie osobiste
i wpłata w na miejscu
w dniu 18-04-2020

Kierowca

20,00 zł

25,00 zł

35,00 zł

Kierowca plus pilot

25,00 zł

30,00 zł

40,00 zł

Kierowca plus 2 osoby

30,00 zł

35,00 zł

45,00 zł

Każda kolejna osoba 5,00 zł do ceny końcowej
Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora:
Bank: BGŻ BNP PARIBAS
konto: 42 1600 1462 1871 6745 7000 0001
7. Konkursy
W trakcie zlotu przeprowadzone zostaną konkursy w kategoriach:
• najbardziej unikatowy Fiat 125 p – Puchar Prezesa Stowarzyszenia „Sądecka Samochodówka”
• najbardziej unikatowy pojazd/samochód produkcji polskiej
• najbardziej unikatowy pojazd/samochód produkcji zagranicznej
• najbardziej unikatowy motocykl
Podczas pobytu w Tęgoborzy przeprowadzone będą konkursy, zabawy z nagrodami oraz losowanie nagród
rzeczowych od sponsorów.
Wśród zgłoszonych wcześniej elektronicznie Fiatów 125 zostanie wytypowany jeden, który będzie prezentowany
podczas uroczystości Jubileuszów w szkole na ul. Rejtana 18. Również, wśród motocykli zostaną wybrane 2-3
szt., które zostaną wystawione w holu szkoły.
Wytypowane pojazdy otrzymają specjalne wyróżnienie.
8. Nagrody
Nagrody ufundowane są przez Organizatora, Stowarzyszenie „Sądecka Samochodówka”, sponsorów.
Organizator zapewni dla zwycięzców każdej kategorii Puchar oraz nagrody rzeczowe. Wartość i wykaz nagród
w poszczególnych kategoriach zostanie opublikowana na tydzień przed planowanym Zlotem na stronie
internetowej organizatora. Minimalna wartość nagród w poszczególnych kategoriach 500 PLN plus nagrody do
wylosowania min. 500 PLN
Dekoracja uczestników w poszczególnych kategoriach odbędzie się zgodnie z harmonogramem Zlotu na płycie
Rynku o godz. 14:00.
Losowanie nagród odbędzie się zgodnie z harmonogramem zlotu w Tęgoborzy około godziny 15:30.
9. Świadczenia dla uczestników
Każdy uczestnik otrzyma:
- identyfikator imienny pod warunkiem zgłoszenia się w I lub II terminie,
- dyplom pod warunkiem zgłoszenia się w I lub II terminie,
- poczęstunek - jedna porcja z grilla plus napój
- naklejkę okolicznościową na pojazd (jedna na pojazd)

10. Postanowienia ogólne:
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każdy uczestnik zlotu ma obowiązek podporządkowania się wszystkim poleceniom organizatorów,
na zlocie organizatorzy będą wyznaczać miejsca postojowe dla pojazdów oraz będą pomagać ustawiać
pojazdy,
w razie jakichkolwiek problemów lub pytań uczestnik proszony jest o zgłoszenie się do organizatora,
organizatorzy na zlocie będą ubrani w kamizelki odblaskowe,
organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdów, ciała lub mienia spowodowane
przez uczestnika, każdy uczestnik zlotu ponosi bezpośrednio pełną odpowiedzialność za skutki swoich
działań, w tym w szczególności odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną innym uczestnikom
zlotu,
na zlocie i podczas przejazdów obowiązują przepisy ruchu drogowego i organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za konsekwencje braku ich przestrzegania,
na zlocie zabrania się stwarzania niebezpiecznych sytuacji oraz takich, które mogą zagrażać uczestnikom
oraz publiczności utratą życia lub zdrowia tj. "palenia gumy", strzelania z tłumików, brawurowej jazdy,
"świrowania" i tym podobnych, a organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydalenia ze zlotu takich
osób,
na zlocie uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zachowania czystości na swoim stanowisku,
wyrzucania śmieci i odpadków do przygotowanych pojemników,
osoba przebywająca na terenie zlotu, wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na stronie
internetowej zlotu oraz w innych materiałach promocyjnych, bez możliwości ingerencji w jego formę,
uczestnik nie stosujący się do zasad zamieszczonych w regulaminie może zostać z niego wydalony,
a wpisowe nie zostanie zwrócone,
prosimy o spokojne i kulturalne zachowanie oraz przestrzegania poleceń organizatorów.

11. Odbiór techniczny
Odbędzie się zgodnie z harmonogramem czasowym zlotu, podczas meldowania się na Zlocie. Do zlotu
dopuszczone będą pojazdy sprawne techniczne, nie posiadające widocznych wycieków. Każdy
uczestnik/właściciel pojazdu powinien posiadać ze sobą matę ekologiczną lub karton/folie w celu podłożenia
pod silnik. Zabezpieczy to przed plamami płynów technicznych na płycie Rynku i parkingu.
12. Udział uczestników zagranicznych
Zlot jest otwarty dla uczestników zagranicznych, spełniających wymogi niniejszego regulaminu.
13. Imprezy towarzyszące
Zlot obywa się w ramach obchodów 65 Jubileuszu powstania Zespołu Szkół Samochodowych.
www.65latsamochodowki.plc
14. Trasa zlotu
O długości ok. 13 km głównie drogą krajową nr 75. Przejazd odbędzie się kolumną za pilotem, w ramach
obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
15. Naklejki okolicznościowe Zlotu
Uczestnicy mają obowiązek przystąpić

do

Zlotu

z naklejonymi

naklejkami

okolicznościowymi.

16. Ubezpieczenie zlotu
Organizator zlotu zobowiązany jest do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) osób
uczestniczących w organizacji zlotu oraz organizowanego zlotu od odpowiedzialności cywilnej (OC).
Dyrektor zlotu
Grzegorz Zaczyk
Zatwierdzono w dniu 10-02-2020
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Harmonogram ramowy Zlotu
Rozpoczęcie sezonu 2020 Youngtimer
“65 lat Sądeckiej Samochodówki”

Sobota - 18.04.2020 - I część Rynek Nowy Sącz
11:00 - 12:00
12:00
12:00 - 14:00
14:00

czas na dotarcie uczestników na Rynek
oficjalne otwarcie zjazdu
ocena pojazdów, zwiedzanie przez gości, wymiana doświadczeń
rozstrzygnięcie konkursów – ceremonia wręczenia nagród

Sobota - 18.04.2020 - II część Hotel Litwiński Tęgoborze
14:30
15:00 – 17:00
17:00

przejazd do Hotelu "Litwiński"
zabawa, losowanie nagród, grill
zakończenie Zlotu
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