
Regulamin II Zlotu Klasyków PRL-u 2022 

1. Organizatorzy. 
Organizatorami II Zlotu Klasyków PRL-u (dalej „Zlotu”) są:
 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie
 Urząd Gminy Kleszczewo
 Miłośnik Fiata 126p Daniel Iczakowski

2. Cele. 
 prezentacja osiągnięć kolekcjonerów zabytkowych pojazdów,
 integrowanie społeczności miłośników zabytkowych pojazdów,
 upowszechnianie wiedzy o pojazdach zabytkowych,
 wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Kleszczewo,
 propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu: Zlot ma charakter rodzinnego spotkania 

przyjaciół motoryzacji i nie nosi elementów rywalizacji sportowej.

3. Miejsce i termin imprezy. 
Zlot odbywa się w dniu 28 sierpnia 2022 r., na boisku przy strażnicy OSP w Gowarzewie, przy 
ul. Swarzędzkiej 14.  Jednym z punktów programu jest rajd „Slalomem przez Gminę 
Kleszczewo” na trasie wiodącej przez gminę Kleszczewo o długości ok 25 km.  

4. Zgłoszenie pojazdu do udziału w Zlocie.
4.1. Aby zgłosić pojazd do udziału w Zlocie należy przesłać kartę kwalifikacyjną (zał. 1 do 

Regulaminu) na adres email: klasyki.prl.zlot@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie, ul. Poznańska 2, 63-005 Kleszczewo
oraz wpłacić wpisowe w wysokości 10 zł za pojazd w terminie do 25 sierpnia 2022 (liczy 
się data wpływu) na rachunek bankowy nr 38 9076 0008 2001 0015 1177 0001 wpisując w 
tytule przelewu: Zlot PRL – nr rejestracyjny zgłaszanego pojazdu. Wpłata przeznaczona 
będzie na pakiet startowy dla pojazdu (kubek, wlepka, posiłek).

4.2. Anulowanie zgłoszenia przez Uczestnika po 25.08.2022 powoduje, iż Uczestnik nie 
otrzyma zwrotu wpisowego. Organizator nie zwraca wpisowego za zgłoszony, ale 
nieobecny na Zlocie pojazd. 

4.3.W Zlocie uczestniczyć może maksymalnie 100 pojazdów jednośladowych i 200 pojazdów 
dwuśladowych, które spełniają kryteria określone w niniejszym Regulaminie. Decydująca 
jest kolejność zgłoszeń.

4.4. Istnieje możliwość zgłoszenia do udziału pojazdu i opłacenia wpisowego na podczas Zlotu 
– w miarę dostępnych miejsc.

4.5. O zakwalifikowaniu pojazdu do uczestnictwa w Zlocie decyduje Organizator. 

5. Pojazdy uczestniczące w Zlocie.
5.1.  W Zlocie uczestniczyć mogą samochody wyprodukowane w tzw. „bloku wschodnim” do 

roku 1991, pojazdy tzw. „zachodnie” wyprodukowane do roku 1989. Wyjątkiem są pojazdy 
marki Fiat 126 p, Polonez i Żuk, które zwolnione są z ograniczenia dot. roku produkcji. 

5.2. Zakwalifikowany do uczestnictwa w Zlocie pojazd musi posiadać aktualną rejestrację, 
przegląd techniczny, wyposażenie wymagane prawem o ruchu drogowym oraz być sprawny
technicznie. Właściciel pojazdu oświadcza, że posiada ważną umowę obowiązkowego 
ubezpieczenia OC dotyczącą pojazdu uczestniczącego w Zlocie. 

5.3. Kierowca musi posiadać aktualne Prawo Jazdy kategorii adekwatnej do prowadzonego 
pojazdu. 

5.4. Organizator może wykluczyć Uczestnika Zlotu przed jego rozpoczęciem lub w trakcie jego 
trwania, w przypadku gdy Uczestnik zachowuje się wbrew regulaminowi lub zakłóca 



porządek Zlotu oraz mimo ostrzeżeń nie poprawia swojego zachowania. 

6. Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora. 
Właściciele pojazdów odpowiedzialni są za zabezpieczenie swoich samochodów przed 
kradzieżami i uszkodzeniami oraz za zabezpieczenie znajdujących się w nich rzeczy. Organizator
nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kradzieże, zniszczenia, uszkodzenia samochodów 
oraz kradzieże, zniszczenia/uszkodzenia pozostawionych bez nadzoru rzeczy itp.  

7. Auto Zlotu
Honorowym autem Zlotu Klasyków PRL-u w roku 2022 jest Syrena. Wszystkie 
zakwalifikowane do Zlotu pojazdy marki Syrena będą wyeksponowane w pierwszym rzędzie 
Zlotu, będą mogły jechać na czele rajdu „Slalomem przez Gminę Kleszczewo”, a także wezmą 
udział w głosowaniu na „Auto Zlotu”.

8. Głosowanie na „Auto Zlotu”. 
Zakwalifikowani uczestnicy Zlotu będą mogli oddać jeden głos na wybrany egzemplarz 
samochodu marki Syrena spośród wszystkich zakwalifikowanych w Zlocie. Liczenia głosów 
dokona wyłoniona przez Organizatora komisja. Właściciel zwycięskiego pojazdu otrzyma 
nagrodę rzeczową.

9. Rajd „Slalomem przez Gminę Kleszczewo” 
9.1. Rajd zaplanowany w ramach programu Zlotu odbędzie się się w normalnym ruchu 

drogowym, bez zamykania lub wyłączania ulic i dróg z ruchu, z uwzględnieniem przepisów 
kodeksu ruchu drogowego oraz zasad bezpiecznej jazdy. Długość trasy rajdu wynosi około 
25 km. Szczegółowy opis trasy zostanie dostarczony właścicielowi każdego 
zakwalifikowanego pojazdu na Zlocie. Uwzględniając regulaminowe zatrzymania się, 
średnia prędkość przejazdowa wynosi około 30 km/h. 

9.2. Rajd prowadzić będzie pojazd reprezentujący Organizatora, a w dalszej części pojazdy 
zakwalifikowane jako „Auta Zlotu” czyli marki Syrena. Uczestnicy Zlotu proszeni są o 
zachowanie na całej trasie kolejności poruszania się pojazdów. 

9.3. Każdy z Uczestników Zlotu zobowiązany jest do przestrzegania poleceń wydawanych przez
służby podległe Organizatorowi Zlotu, służby porządkowe oraz Policję. W przypadku 
poruszania się samochodem w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź pod 
wpływem innych środków odurzających, Uczestnik Zlotu zostanie z niego usunięty, bez 
prawa do ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów oraz powiadomiony zostanie 
odpowiedni organ.

10.Uwagi dodatkowe. 
10.1. Każdy samochód biorący udział w Zlocie posiada numer zlotowy. Numery zlotowe 

powinny zostać umieszczone w widocznym miejscu, tak aby były dobrze widziane przez 
pozostałych Uczestników oraz obserwatorów. 

10.2. Na terenie zlotu obowiązuje:
 zakaz wnoszenia alkoholu i napojów w szklanych opakowaniach,
 zakaz wnoszenia środków psychotropowych,
 zakaz wnoszenia broni i niebezpiecznych narzędzi,
 zakaz wprowadzania zwierząt bez smyczy i kagańca.

11.Dane osobowe 
Uczestnik przez rejestrację na Zlot akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora swoich danych osobowych. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem 
jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Zlocie.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27



kwietnia 2016 r. informujemy, że  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w Kleszczewie przy ul. Poznańskiej 2, 63-005 Kleszczewo; 
REGON 639750255; NIP 777-26-55-868,  reprezentowany przez Dyrektora Macieja 
Frąckowiaka, adres email: kultura.kleszczewo@wp.pl; tel. 698 874 424
Posiada Pani/Pan prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, chyba 
że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego mówią inaczej. Ma Pani/Pan prawo do 
wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

12.Postanowienia końcowe. 
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu, wydawania 
instrukcji dodatkowych oraz komunikatów. Każdy Uczestnik Zlotu udziela nieodpłatnego 
zezwolenia na wielokrotne rozpowszechnianie jego wizerunku, prawo rejestracji (audio, foto i 
video) Uczestnika i pojazdu uczestniczącego w Zlocie, poprzez wystawianie, wyświetlanie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne ich udostępnianie w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w materiałach 
promocyjnych Organizatora oraz Partnerów i Sponsorów Zlotu. Zezwolenie, o którym mowa 
powyżej obejmuje wykorzystanie wizerunku Uczestnika Zlotu w dowolnym utworze oraz w 
innych materiałach nienoszących cech utworu, na dowolnym polu eksploatacji, jak również 
obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami - w ramach działań mających na celu 
promocję, reklamę lub realizację celów marketingowych Organizatora oraz Partnerów i 
Sponsorów Zlotu. Każdy Uczestnik Zlotu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych przez Organizatora Zlotu w zakresie niezbędnym do realizacji Zlotu. Biorąc udział w
Zlocie, a tym samym akceptując niniejszy Regulamin, każdy z uczestników potwierdza, że 
bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność oraz, że będzie bezwzględnie stosował się 
do komunikatów i poleceń Organizatora. 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 
II Zlotu Klasyków PRL-u 2022

Karta kwalifikacyjna pojazdu
II Zlot Klasyków PRL-u 2022

Marka i model pojazdu _______________________________________________________

Rok produkcji pojazdu ____________, nr rejestracyjny pojazdu _______________________

Rodzaj pojazdu (niepotrzebne skreślić):     jednośladowy   /   dwuśladowy

Dane właściciela/ki pojazdu

Imię i nazwisko: _______________________________________________________

Nr telefonu: _______________________________________________________

Adres: _______________________________________________________

 Zaznacz, jeśli potrzebujesz fakturę VAT za wpłatę wpisowego. Podaj dane do FV:

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem II Zlotu Klasyków PRL-u.

--------------------------------
Czytelny podpis

UWAGA
Aby zgłosić pojazd do udziału w Zlocie należy przesłać kartę kwalifikacyjną na adres email: 
klasyki.prl.zlot@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 
Kleszczewie, ul. Poznańska 2, 63-005 Kleszczewo oraz wpłacić wpisowe w wysokości 10 zł za 
pojazd w terminie do 25 sierpnia 2022 (liczy się data wpływu) na rachunek bankowy nr 38 9076 
0008 2001 0015 1177 0001 wpisując w tytule przelewu: Zlot PRL – numer rejestracyjny 
zgłaszanego pojazdu. 

-----------------------------
Adnotacja Organizatora:

1. Pojazd zakwalifikowano / nie zakwalifikowano  (niepotrzebne skreślić)

2. Przyznany numer zlotowy (J – jednośladowy, D - dwuśladowy):

J/…..........       D/…..........


