
 

 

 

REGULAMIN 

1. Organizatorem Zlotu Classica Mierzęcin (dalej: Zlot) jest Pałac Mierzęcin Wellness & Wine 
Resort (dalej: Organizator). 

2. Uczestnikiem Zlotu (dalej: Uczestnik) może być każdy posiadacz zabytkowego samochodu 
wyprodukowanego przed 31 grudnia 1990 roku (dalej: Pojazd), przy czym wyłączną podstawą             
do wzięcia udziału w Zlocie, jest pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Uczestnika przez 
Organizatora oraz wpłata zaliczki przed rozpoczęciem Zlotu. Organizator ma prawo                    
do nie przyjęcia zgłoszenia Uczestnika bez podania przyczyny. 

3. Do udziału w Zlocie dopuszczone są tylko Pojazdy zarejestrowane i sprawne technicznie -            
z aktualnym badaniem technicznym i posiadające ważną polisę OC. Wymóg ten nie dotyczy 
pojazdów, które będą wystawiane wyłącznie jako eksponaty. 

4. Termin Zlotu ustalono na 06-09 czerwca 2019 roku w tym 8 (sobota) i 9 (niedziela) czerwca 2019 
roku dni otwarte dla odwiedzających. Z możliwością przedłużenia pobytu do 10 czerwca 2019 
roku (Organizator ofertuje bezpłatny nocleg ze śniadaniem dla uczestników Zlotu w terminie 09-
10.06.2019). 

5. Uczestnicy dobrowolnie biorą udział w przygotowanych w ramach Zlotu atrakcjach. Uczestnicy 
zobowiązują się pokryć we własnym zakresie wszystkie szkody i straty wynikłe z udziału w Zlocie 
wyrządzone innym uczestnikom, Organizatorowi lub osobom trzecim oraz ich mieniu. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności na jakiekolwiek szkody i straty w stosunku do 
Uczestników oraz ich mienia, jak też za spowodowanie przez Uczestników pośrednio lub 
bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.  

6. W czasie trwania Zlotu każdy Uczestnik zobowiązany jest do zachowania trzeźwości                 
i wyraża zgodę do sprawdzania trzeźwości przez Organizatora za pomocą alkomatu.  

7. Uczestnicy są zobowiązani do sprawowania dozoru nad Pojazdami będącymi ich własnością, 
natomiast Organizator zobowiązuje się do udzielenia wsparcia w tym zakresie, przez 
wyznaczenie osób do pomocy. 

8. Uczestnicy Zlotu wpłacają bezzwrotne wpisowe w wysokości 330,00 zł za każdą osobę dorosłą, 
uwzględnioną w przesłanym zgłoszeniu. W ramach wpisowego Organizator zapewnia atrakcje 
zaplanowane dla uczestników Zlotu, nagrody, tablice z numerami startowymi, gadżety oraz 
kolację 06.06.2019, lunch oraz kolację 07.06.2019, lunch 08.06.2019, a także lunch 09.06.2019. 
Wpisowe nie obejmuje kosztów zakwaterowania. Wykluczenie Uczestnika ze Zlotu z uwagi na 
złamanie postanowień niniejszego regulaminu, rezygnacja Uczestnika z udziału w Zlocie oraz 
rezygnacja z korzystania z atrakcji w ramach Zlotu nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub 
części wpisowego.  

9. Zakwaterowanie Uczestników Zlotu możliwe jest w kilku obiektach Organizatora. Dostępność 
pokoi w wybranym przez Uczestnika obiekcie jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.  
 



10. Załogę Pojazdu uczestniczącego w Zlocie stanowi jedna lub dwie osoby dorosłe. Każda 
dodatkowa osoba może być zgłoszona przez załogę do udziału w Zlocie za dodatkową opłatą za 
uczestnictwo oraz odpłatnie uzyskać zakwaterowanie – w miarę dostępności miejsc 
noclegowych. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za działania załogi Pojazdu oraz dodatkowych 
osób, jak za działania własne. 

11. Bal Komandorski (dalej: Bal), zaplanowany w dniu 08 czerwca (sobota) 2019 roku ma charakter 
odpłatny (w wysokości 250,00 zł za każdą osobę dorosłą), a uczestnicy deklarują chęć udziału w 
Balu na etapie zgłoszenia uczestnictwa w Zlocie.  

12. Dzień 7 czerwca (piątek) 2019 roku jest dniem, w którym uczestnicy Zlotu mogą wziąć udział w 
wyjeździe. Wyjazd jest dobrowolny, a Uczestnicy deklarują chęć udziału na etapie zgłoszenia 
uczestnictwa w Zlocie. Ze względu na warunki bezpieczeństwa oraz ruchu drogowego, ilość 
pojazdów mogących wziąć udział w wyjeździe jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.  
Organizatorzy rajdu nie przejmują na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do 
uczestników oraz ich sprzętu, jak też za spowodowanie przez uczestników pośrednio lub 
bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia. 

13. Organizator umożliwia firmom prowadzącym sprzedaż towarów i usług, uczestnictwo                
w Zlocie podczas dni otwartych dla odwiedzających 08-09 czerwca 2019 roku, po uprzedniej 
pisemnej akceptacji Organizatora.  

14. Organizator deklaruje możliwość współpracy marketingowej i reklamowej w ramach umów 
sponsorskich, w celu pozyskania środków służących do wsparcia organizacji Zlotu.  

15. Ostateczna decyzja o dopuszczeniu Pojazdu do udziału w Zlocie lub poszczególnych atrakcji 
Zlotu należy do Organizatora. Organizator ma prawo nie dopuścić Pojazdu do udziału w Zlocie,         
w szczególności w sytuacji, gdy Uczestnik lub Pojazd nie spełnia wymagań niniejszego 
regulaminu lub na Pojeździe są umieszczone reklamy firm konkurencyjnych wobec Organizatora 
lub sponsorów Zlotu, o których mowa w punkcie 14.  

16. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć oraz filmów dokumentujących przebieg 
Zlotu z udziałem Uczestników, gości oraz zgłoszonych Pojazdów, do celów reklamowych                     
i marketingowych.  

17. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania udostępnionych przez Uczestników zdjęć 
Pojazdów, biorących udział w Zlocie na fanpage’u Facebook oraz stronie internetowej 
Organizatora.  

18. Uczestnicy Zlotu muszą bezwarunkowo podporządkować się poleceniom wydawanym przez 
przedstawicieli Organizatora legitymujących się identyfikatorem. 

19.  Złożenie przez Uczestnika podpisu na liście Uczestników jest równoznaczne                                
z potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w Zlocie i podporządkowaniem                                  
się postanowieniom niniejszego regulaminu (w szczególności w zakresie przyjęcia pełnej 
odpowiedzialności, o której mowa w punkcie 5 i zgodzie na wykorzystanie wizerunku,                      
o której mowa w punktach 16-17) oraz komunikatów wydanych przez Organizatora.  

20. Pisma, instrukcje i komunikaty Organizatora, wręczone Uczestnikom przed Zlotem                            
lub w czasie jego trwania, stanowią nieodłączną część niniejszego regulaminu. 

21. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu wraz z komunikatami należy                      
do Organizatora. 


