
REGULAMIN KLUBOWEGO ZLOTU CARAVANINGOWEGO 
BIELAWA 

 

1. Organizator Automobilklub Wielkopolski Komisja Caravaningu. 
2. Miejsce: Bielawa ul. Wysoka1,  Camping Sudety              
3. Termin:  16.07-23.07.2022. 
4. Kierownictwo imprezy: 

Komandor: Kazimierz Niewitecki 
Vice komandor: Jakub Łaganowski 
Kwatermistrz: Marek Matysiak 

 Biuro zlotu: Aleksandra Łaganowska  
5. Cel imprezy - popularyzacja turystyki caravaningowej, integracja członków klubu. 
6. Uczestnikiem zlotu mogą być załogi rodzinne dysponujące samochodem campingowym, 

samochodem z przyczepą campingową lub namiotem, z ważnym przeglądem technicznym  
       i ubezpieczeniem OC. 
7. 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. 
8. Zgłoszenie załogi do imprezy oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu. 
9. Przystąpienie do zlotu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na 

przetwarzanie jego danych osobowych związanych z organizacją ww. 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. Uczestnik przystępując do imprezy 

oświadcza, iż zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych 
osobowych, dostępną na stronie www.aw.poznan.pl/rodo-w-klubie. 

10. Ze względu na pandemię COVID-19 Automobilklub Wielkopolski nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne zakażenia – uczestnicy biorą udział w imprezie na własną 
odpowiedzialność. 

11. Zgłoszenia telefonicznie  Marek Matysiak tel. 602 266 258  – ilość uczestników ograniczona. 
12. Opłatę za pobyt i koszty wyżywienia oraz wstępów do zwiedzanych obiektów ponoszą 

uczestnicy zlotu (opłata za pobyt wg cennika campingu). 
 

Ramowy program zlotu 
 

16.07.2022r. 

(sobota) 
18.00 - rozpoczęcie zlotu. 

17.07.2022r. 

(niedziela) 
Zwiedzanie miasta – wycieczka piesza. 

      18.07.2022r. 

(poniedziałek) 
Wycieczka autokarowa do zamku Książ – zwiedzanie z przewodnikiem. 

      19.07.2022r. 

(wtorek) 

Wycieczka piesza na punkt widokowy na Górze Parkowej. 

Zawody sportowe. 



 

 

 

20.07.2022r. 

(środa) 
 

 

Wycieczki indywidualne – piesze, kajakowe. 

Zawody sportowe. 

 

21.07.2022r. 

(czwartek) 

 

 

Wycieczka autokarowa – zamek Grodno, sztolnie w Walimiu, kopalnia w 

Nowej Rudzie. 

 

22.07.2022r. 

(piątek) 

 

 

Wycieczka w Góry Sowie. 

 

23.07.2022r. 

(sobota) 

 

 

Zakończenie zlotu, nagrodzenie zwycięzców zawodów sportowych. 

 

                                                                       Komandor zlotu    

                                                                      Jakub Łaganowski 


