REGULAMIN ZLOTU
1.Organizator

Górniczy Klub Motorowy "Rozbark"-41-902 Bytom, ul. Arki Bożka 2
Konto bankowe – PKO BP O/Bytom 14 1020 2368 0000 2002 0244 3059
Numer telefonu +48 32-282-23-33,

lub 608-731-562

2. Cel zlotu
Celem zlotu jest:

doskonalenie wiedzy z przepisów ruchu drogowego
 zacieśnienie i odnowienie kontaktów pomiędzy uczestnikami zlotu,

krzewienie kultury biwakowania.

3. Miejsce i czas trwania zlotu

Zlot odbędzie się na terenie Campingu GKM "Rozbark" w Kaletach-Zielonej w dniach od 11 do 13
maja 2018 r.

4. Uczestnictwo

ZAPRASZA
NA OGÓLNOPOLSKI ZLOT
CARAVANINGOWY
„25 LAT CAMPINGU ROZBARK”

Uczestnicy imprezy – turyści caravaningowi, którzy dokonali zgłoszenia, wnieśli wpisowe i
przyjechali na zlot samochodem z przyczepą campingową, samochodem campingowym lub
samochodem z namiotem.

5. Wpisowe

Wysokość wpisowego za udział w zlocie wynosi 120 zł od załogi - max. 2 osoby +2 dzieci. Opłata
za każdą dodatkową osobę wynosi 30 zł. Dodatkowy pobyt przed i po zlocie - wg cennika
obowiązującego na campingu. Wpisowe uprawnia do wzięcia udziału w konkursie zlotowym oraz w
konkursie BRD.

KONKURS BRD
O PUCHAR PREZESA
ZARZĄDU OKRĘGU PZM

6. Świadczenia organizatora

W ramach wpisowego uczestnicy zlotu otrzymują:
 miejsce na polu biwakowym,
 możliwość zasilania energią elektryczną o mocy max 0,7 kW,
 możliwość udziału w spotkaniach i konkursach w czasie zlotu,
 możliwość zdobycia nagród w konkursach,
 uczestnictwo w ognisku zlotowym z poczęstunkiem i programem artystycznym
 uczestnictwo w Balu Caravaningowców wraz z poczęstunkiem podczas balu dla osób z
odpłatnością zlotową.

7. Przebieg imprezy
Impreza przebiegać będzie zgodnie z programem zlotu.

8. Postanowienia końcowe

Podpis przedstawiciela załogi w karcie uczestnictwa załogi jest równoznaczny z przyjęciem
przez Załogę postanowień regulaminu zlotu regulaminów konkursów oraz regulaminu
przebywania na Campingu GKM "Rozbark".
Uczestnik bierze udział w imprezie na własne ryzyko, organizator nie przyjmuje żadnej
odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak również za
szkody spowodowane przez nich w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
Opiekunowie zabranych na imprezę zwierząt domowych powinni zapewnić im właściwą opiekę.

Organizator zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian i uzupełnień do regulaminu
imprezy oraz interpretacji zawartych w nim postanowień.

DARIUSZA JAJKO

IMPREZA POD PATRONATEM
PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA

BURMISTRZA MIASTA KALETY

DAMIANA BARTYLI

KLAUDIUSZA KANDZI

w dniach 11 do 13 maja 2018 r.
na Campingu GKM „ROZBARK”
w Kaletach –Zielonej,
Ul. Stawowa 45

PROGRAM ZLOTU

11.05.2018(piątek)
od godz. 12:00
godz. 19:00
12.05.2018(sobota)
godz. 10:00

Komandor zlotu

- Henryk Sznirling

Wicekomandor zlotu

- Edward Pieczora

- przyjazd uczestników zlotu
- uroczyste otwarcie zlotu
spotkanie przy ognisku

Wicekomandor ds. konkurencji
- Adam Fraj
Sprawnościowych i kwatermistrzowskich

- konkurs BRD wg regulaminów

godz.15:00

- finał konkursu BRD

godz. 18:00

- ogłoszenie wyników,
wręczenie nagród,
bal caravaningowców
z poczęstunkiem.

13.05.2018 (niedziela)
godz. 10:00- 12:00 - konkursy
godz. 13:00

SZTAB ZLOTU

- zakończenie zlotu

Wicekomandor ds. organizacyjnych

Biuro Zlotu

– Zdzisława Tchórzewska

- Jolanta Szymała-Górny
oraz

Członkowie GKM „Rozbark” – doświadczeni organizatorzy
imprez caravaningowych i BRD

