REGULAMIN
ZLOTU
Automobilklub Śląski
ul. Stanisława 4
40-014 Katowice
www.auto-slaski.katowice.pl

ORGANIZATOR
Organizatorem Zlotu „KWK –Klasykiem Wokół Komina” jest Automobilklub Śląski – Koło
Pojazdów Zabytkowych. Zlot organizowany jest na zlecenie Zarządu Okręgowego Polskiego
Związku Motorowego w Katowicach i oparty jest na regulaminie Mistrzostw Śląska
Pojazdów Zabytkowych.
1. Charakterystyka imprezy
1.1. Zlot „KWK –Klasykiem Wokół Komina” stanowi rundę Mistrzostw Śląska
Pojazdów Zabytkowych.
1.2.
Jest to impreza motoryzacyjna mająca charakter „Rajdu Turystycznego”. Nie
jest to impreza sportowa ani masowa.
1.3. Przyjmowanie załóg i start zlotu odbędzie w Siemianowicach Śląskich w Parku
Tradycji.
1.4. Meta zlotu – w Zabrzu na terenie Zabytkowej Kopalni Luiza – Muzeum
Pojazdów Zabytkowych Automobilklubu Śląskiego, ul Wolności 402
2. Władze zlotu
2.1 Osobą odpowiedzialną za organizację i przebieg oraz klasyfikację zlotu jest
Komandor i Zastępca Komandora.
2.2 Decyzje w/w są ostateczne i nieodwołalne, nie podlegają reklamacjom.
3. Uczestnictwo
3.1. Do udziału w zlocie będą dopuszczeni kierowcy:
 Kierowcy zrzeszeni w klubach sfederowanych w Polskim Związku
Motorowym, którzy zostaną sklasyfikowani w MŚPZ.
 Kierowcy niezrzeszeni.
 Kierowcy posiadający w dniu imprezy ważne prawo jazdy.
4. Zgłoszenia i wpisowe
4.1. Zgłoszenia załóg winny być składane elektronicznie z wykorzystaniem formularza
zamieszczonego na stronie www.auto-slaski.katowice.pl lub profilu FB:
Automobilklub Śląski - Koło Pojazdów Zabytkowych.
4.2 Wpisowe wynosi:
Kierowca – 60 zł
Pilot/pasażer – 30 zł
dzieci - bezpłatnie

Dodatkowo dla chętnych:
+ 62 zł – nocleg ze śniadaniem za 1 osobę dla osób przyjezdnych, które nie wracają na
noc do domu
+ 39 zł – zwiedzanie kopalni Guido w drugim dniu rajdu (zjazd szolom na dół 1,5h)
Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Automobilklubu Śląskiego: PKO BP II
O/Katowice nr 74 1020 2313 0000 3502 0153 9741. W wyjątkowych sytuacjach
wpłata będzie przyjęta w dniu zlotu.
4.3. Maksymalna liczba załóg: 80.
4.4 W przypadku zgłoszenia więcej niż 80 załóg o przyjęciu decydować będzie
kolejność wpływu zgłoszeń.
4.5 Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
5. Ubezpieczenie
5.1 Pojazdy uczestniczące w zlocie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC
5.2 Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty
w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób
pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich ich mienia.
6.

Załoga
6.1 Załogę stanowi kierowca i pilot.

7.

Obowiązki załóg
7.1 Przez podpisanie zgłoszenia do udziału w zlocie załoga zobowiązuje się do
całkowitego podporządkowania przepisom niniejszego regulaminu oraz poleceniom
i instrukcjom wydawanym przez Komandora.
7.2 Pod rygorem niedopuszczenia do startu załoga zobowiązana jest do obecności na
odprawie.
7.3 Do obowiązków załogi należy:
7.3.1 Zamocowanie we własnym zakresie numerów startowych w miejscach
wyznaczonych przez organizatora.
7.3.2 Przejazd trasy w podanej przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym
z książką drogową.
7.3.3 Przestrzeganie Regulaminu Mistrzostw Śląska Pojazdów Zabytkowych 2018.

8. Pojazdy dopuszczone do zlotu
8.1 Wszystkie pojazdy zgłoszone do zlotu muszą posiadać ważne dokumenty
uprawniające do poruszania się po drogach publicznych (ważny dowód rejestracyjny
i OC) i spełniać wymogi regulaminowe.
8.2. Pojazdy dopuszczony powinny spełniać wymaganie – wiek powyżej 30 lat.
8.3. Istnieje możliwość zgłoszenia innego pojazdu za zgodą Komandora.

9. Porządek i bezpieczeństwo podczas zlotu.
9.1 Podczas zlotu uczestnicy poruszają się w ruchu drogowym zgodnie z przepisami
ustawy „Prawo o Ruchu Drogowym”. Za naruszenie przepisów odpowiada kierujący
pojazdem.
10. Protesty i wyjaśnienia.
10.1 Każdy protest i wyjaśnienie muszą być złożone na piśmie na ręce Komandora lub
jego Zastępcy.
10.2 Protesty i wyjaśnienia należy składać do 30 min. po opublikowaniu wyników.
10.3 Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 300zł. Kaucja podlega
zwrotowi w przypadku uznania protestu.
11. Przepisy końcowe
11.1 Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji regulaminu oraz prawo
wydawania dodatkowych poleceń i zaleceń uzupełniających regulamin.
11.2 Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego odwołania Zlotu.
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