REGULAMIN
III Ogólnopolskiego Zlotu Mercedesa W123
„Beczkolandia 2018”
CHLEWISKA, 15 - 17 czerwca 2018 r.
§1
Dane organizatora
1. Organizatorem imprezy jest:
Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko, zwany dalej Organizatorem.
ul. Szkolna 6, 26-505 Orońsko
NIP: 799-194-28-75
Regon: 141237112
KRS: 0000292419
www.oronsko.org
2. Dla celów zgłaszania uczestnictwa w zlocie funkcjonuje następujący adres e-mail:
maciekroza91@gmail.com
3. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną, z ramienia organizatora, za koordynację działań
związanych z przygotowaniem i realizacją zlotu jest:
Maciej Różański (tel. kontaktowy: 886-229-803)
§2
Informacje ogólne
1. Każdy uczestnik zlotu ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
Rejestracja uczestników w recepcji na terenie bazy zlotu stanowi jednocześnie
akceptację niniejszego Regulaminu.
2. III Ogólnopolski Zlot „Beczkolandia 2018”, odbywa się w terminie od 15 do 17
czerwca 2018 roku, a bazą zlotu jest Ośrodek Wypoczynkowy Mexicana
w Chlewiskach, zlokalizowany przy ulicy Leśnej 1. Organizator dopuszcza przyjazd
na zlot w dniu 16 czerwca do godz. 9.00.
3. Uczestnicy zlotu będą zakwaterowani w domkach letniskowych na terenie bazy
(liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność wpłat) lub we własnym namiocie
rozbitym na terenie bazy.
4. Organizator przewiduje listę rezerwową w razie rezygnacji uczestników.
5. W ramach zlotu organizator przewiduje paradę aut, stanowiącą przejazd na trasie
Chlewiska-Orońsko-Szydłowiec-Chlewiska, któremu towarzyszyć będzie zwiedzanie
atrakcji turystycznych regionu.
6. Szczegółowy harmonogram imprezy jest przedstawiony w załączeniu do niniejszego
Regulaminu.
7. Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub
dokonywanie innego rodzaju zapisu jego wizerunku oraz w związku z imprezą oraz
transmitowanie, rozpowszechnianie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek
programem przedstawiającym imprezę.
8. Zlot nie ma charakteru imprezy masowej.
9. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości uczestników imprezy, co
wynika z możliwości zakwaterowania określonej liczby gości na terenie bazy zlotu.
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10. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób
przybyłych na zlot, które nie zostały dopuszczone do udziału w imprezie ze względu
na brak miejsc noclegowych, brak formalnego zgłoszenia lub brak opłaty wpisowej,
a także konieczność zapewnienia pozostałym uczestnikom zlotu bezpieczeństwa.
11. Organizator nie ubezpiecza uczestników zlotu.
12. Organizator zastrzega sobie prawo usuwania z terenu zlotu uczestników, którzy nie
przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu, stwarzają swoim postępowaniem
niebezpieczeństwo dla innych uczestników zlotu, ewentualnie powstanie
jakichkolwiek szkód w mieniu.
13. Uczestnicy zlotu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu porządkowego
funkcjonującego na terenie bazy, tj. Ośrodka Wypoczynkowego Mexicana, który
w szczególności zabrania rozpalania ognisk w innych miejscach niż przeznaczonych
do tego celu.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia oraz zniszczenia
spowodowane przez uczestników. Uczestnicy odpowiadają materialnie za zniszczenia
oraz uszkodzenia przez nich spowodowane.
§3
Warunki uczestnictwa w zlocie
1. Uczestnikiem zlotu może być każda osoba pełnoletnia.
2. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie zlotu wyłącznie pod opieką swoich
przedstawicieli ustawowych lub osób posiadających pisemną zgodę przedstawicieli
ustawowych na udział niepełnoletniego w zlocie. Zgoda winna zawierać podpisy
wszystkich przedstawicieli ustawowych, ich adresy oraz numery telefonów.
3. Uczestnicy zlotu muszą dokonać zgłoszenia swojego udziału, poprzez przesłanie
e-mailem na adres maciekroza91@gmail.com, skanu wypełnionej i podpisanej karty
zgłoszeniowej, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu (plik jest
dostępny na stronach Beczkolandii oraz stronie internetowej Organizatora)
zarejestrowania się jako uczestnik zlotu.
4. Ostateczny termin przesłania kart zgłoszeniowych mija 30 kwietnia 2018 roku.
5. Rezygnacja z udziału w zlocie, złożona w postaci informacji przesłanej e-mailowo do
15 maja 2018 roku umożliwia ubieganie się o zwrot wpłaconych środków pieniężnych
tytułem udziału w zlocie. Po tym terminie organizatorzy nie uwzględniają wniosku
o rezygnację z udziału w zlocie i nie zwracają wniesionej opłaty wpisowej.
6. Warunkiem zakwalifikowania uczestników do udziału w zlocie jest, oprócz przesłania
karty zgłoszeniowej, dokonanie opłaty wpisowej, której wysokość jest określona
w cenniku, przedstawionym w dalszej części Regulaminu.
7. Podczas rejestracji w recepcji zlotu na terenie bazy w Chlewiskach Organizator
weryfikuje personalia uczestników na podstawie przedłożonego dokumentu
tożsamości.
8. Każdy uczestnik w pakiecie startowym otrzymuje identyfikator umożliwiającą pobyt
w miejscach dostępnych tylko dla uczestników zlotu.
9. Każdy uczestnik zlotu ponosi bezpośrednio pełną odpowiedzialność za skutki swoich
działań, w tym w szczególności odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną
innym uczestnikom zlotu jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio
i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.
10. Uczestnicy zlotu nie mogą podejmować jakichkolwiek działań stwarzających
niebezpieczeństwo lub zagrożenie dla życia, zdrowia, lub mienia innych uczestników
zlotu.
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§4
Koszty udziału w zlocie oraz warunki płatności
1. Płatność za udział w III Ogólnopolskim zlocie odbywa się wyłącznie przelewem na
numer konta bankowego:
36 1600 1462 1028 6952 8000 0002 – Bank: BGŻ BNP Paribas.
Przelew powinien być zatytułowany „Zlot wraz z podaniem nr rej. auta”
2. Wysokość opłat uzależniona jest od terminu przyjazdu na zlot oraz daty dokonania
przelewu i wynosi odpowiednio
 do 1 maja opłata w przypadku noclegu w domku:
o Koszt uczestnictwa w całości zlotu 15-17.06.2018 - 270 zł
o Koszt uczestnictwa w zlocie w dniach 16-17.06.2018 – 240 zł
 do 1 maja opłata w przypadku noclegu na polu namiotowym :
o Koszt uczestnictwa w całości zlotu 15-17.06.2018 - 240 zł
o Koszt uczestnictwa w zlocie w dniach 16-17.06.2018 – 220 zł
 do 15 maja opłata w przypadku noclegu w domku:
o Koszt uczestnictwa w całości zlotu 15-17.06.2018 - 320 zł
o Koszt uczestnictwa w zlocie w dniach 16-17.06.2018 – 290 zł
 do 15 maja opłata w przypadku noclegu na polu namiotowym:
o Koszt uczestnictwa w całości zlotu 15-17.06.2018 - 290 zł
o Koszt uczestnictwa w zlocie w dniach 16-17.06.2018 – 270 zł
3. Dzieci do 5 roku życia mogą wziąć udział w zlocie bezpłatnie pod warunkiem, że nie
zajmują dodatkowego miejsca noclegowego.
4. Wcześniejszy wyjazd lub przyjazd w innym terminie niż wskazany w § 2 nie
powoduje zwrotów kosztów.
5. Koszty obejmują: zakwaterowanie, wyżywienie, pakiet uczestnika (zawierający
koszulkę, informator, identyfikator, zestaw gadżetów), a także nagrody w konkursach
i wejściówki do muzeów.
§5
Warunki uczestnictwa w paradzie
1. Uczestnicy zobowiązani są to przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
2. Warunkiem uczestnictwa w paradzie jest posiadanie auta dopuszczonego do ruchu
drogowego, tj. z ważnymi badaniami technicznymi oraz opłaconym ubezpieczeniem
OC. Stan techniczny dodatkowo może zostać zweryfikowany przez organizatorów
zlotu.
3. W paradzie mogą uczestniczyć tylko osoby nie będące pod wpływem alkoholu
i innych środków odurzających.
4. Uczestnicy mają obowiązek jazdy w uformowanej kolumnie, zakaz jej opuszczania,
wyprzedzania, wjeżdżania na chodnik itp.
5. Kolumnę parady prowadzi pojazd pilotujący, którego nie wolno wyprzedzać.
6. Organizatorzy mają prawo zabronić udziału w paradzie każdemu uczestnikowi,
którego zachowanie mogłoby wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo uczestników
i widzów
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