REGULAMIN ZLOTU
„OTWARCIE SEZONU 2018”
Gorzyca, 27-29.04.2018r.
1. Organizator
2. Miejsce

Automobilklubu Wielkopolski Komisja Caravaningu
Ośrodek Agroturystyczny „Maya”, Gorzyca 2a,
66-300 Międzyrzecz
GPS: N 52.465926 E 15.495831
27 - 29.04.2018r.

3. Termin
4. Kierownictwo zlotu:
Komandor
Wojciech Zawada
W-ce komandor
Mieczysław Kałuża
Kwatermistrz
Kazimierz Niewitecki
Biuro zlotu
Róża Kałuża
Sędzia
Tomasz Urbaniak
Komisarz Ochrony Środowiska
Andrzej Harasimowicz
5. Cel imprezy - popularyzacja turystyki caravaningowej, konkurs BRD i wiedzy
o Klubie, integracja członków klubu.
6. Uczestnikiem zlotu mogą być załogi dysponujące samochodem campingowym,
samochodem z przyczepą campingową lub namiotem, z ważnym przeglądem
technicznym i ubezpieczeniem OC.
7. W zlocie mogą wziąć udział również załogi nie będące członkami Automobilklubu
Wielkopolski.
8. W trakcie imprezy będzie przeprowadzony konkurs wiedzy o historii Automobilklubu
Wielkopolski, regionie zlotu, BRD i konkursy sprawnościowe.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w stosunku
do załóg, ich pojazdów i spowodowane w stosunku do osób trzecich oraz ich mienia.
10. Zgłoszenie załogi do zlotu należy przesyłać na adres wojciech.zawada@op.pl
w terminie do dnia 15 kwietnia 2018r.
11. Przystąpienie do zlotu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody
na przetwarzanie jego danych osobowych związanych z organizacją w/w imprezy oraz
publikowaniem zdjęć i wyników na stronach internetowych organizatora. Uczestnik ma
prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania
zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich
danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w imprezie.
12. Zgłoszenie do zlotu oznacza akceptację regulaminu zlotu.
13. Opłata za udział w zlocie wynosi 180 zł od załogi (dwie osoby dorosłe). Kwota
zawiera koszt pobytu na kempingu, korzystanie z prądu i udział w wycieczce.
Dodatkowe osoby (w tym dzieci powyżej 4 roku życia) – dopłata 50 zł/osobę.
14. Na kempingu można korzystać odpłatnie (8 zł/żeton) z prysznica. Można też
wypożyczyć rower w cenie 10 zł/dobę.
15. Istnieje możliwość zamówienia wyżywienia na kempingu, wędkowania na stawach
(na terenie kempingu) i rzece Obrze (przepływa na obrzeżu kempingu),
zorganizowania w niedzielę spływu kajakowego po Obrze (bardzo ciekawy odcinek)
oraz zwiedzania podziemi MRU.
16. Jest możliwość dłuższego pobytu na kempingu, za dodatkową opłatą.

Ramowy program zlotu

27.04.2018r.
(piątek)

od godz.12.00
- przyjazd uczestników na miejsce zlotu
ok. godz.18.30
– ognisko i „wspólna potrawa z kotła”
W czasie między przyjazdem a ogniskiem możliwość zwiedzenia
obiektu (stary pałac, pomnik byłego właściciela) oraz wsi Gorzyca
(kościół, dzwonnica, cmentarz, stara gorzelnia)

28.04.2018r.
(sobota)

godz. 9.30 – wyjazd autokarem na wycieczkę po regionie; powrót
ok. godz. 15.30
godz. 17.30 – konkursy
godz. 19.00 – wieczorne spotkanie w barze „Pod Koziołkiem”
godz. 20.00 – ogłoszenie wyników konkursów

29.04.2018r.
(niedziela)

godz. 10.00 – wycieczka rowerowa ok. 15 km
godz. 16.00 - zakończenie zlotu

Komandor zlotu
Wojciech Zawada

