
  

 

 
REGULAMIN ZLOTU 

Zakończenia sezonu 2021  
z okazji I Zjazdu Absolwentów Sądeckiej Samochodówki 

 
1. Organizator:  

Youngtimer Nowy Sącz – sekcja Stowarzyszenia Grupa 4x4  
ul. Flisaków 1; 33-300 Nowy Sącz  
tel. +48 537 533 215  
tel. +48 694 404 444  
fax +48 91 886 38 03  
e-mail: biuro@grupa4x4.pl  
www.grupa4x4.pl  
 

2. Miejsce i termin Zlotu  
Termin: 16.10.2021  
Adres:  
- Stary Sącz Rynek,  
Koordynaty GPS: 49.56380, 20.63585 
- Hotel Litwiński, 33-312 Tęgoborze, ul. Św. Krzysztofa 5  
Koordynaty GPS: 49.7067364 20.64087  
 

3. Osoby urzędowe  
Dyrektor Zlotu - Grzegorz Zaczyk  
Kierownik Biura Zlotu - Beata Głowacka  
Kierownik trasy - Kacper Wasiluk  
Kierownik komisji konkursowej - Artur Gunia  
Członkowie Komisji Konkursowej - Szczepan Żmuda, Arkadiusz Horowski, 
Andrzej Szyszka, Dariusz Krupa  
Inspektor ochrony środowiska - Szczepan Żmuda  
 

4. Zgłoszenia  
Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularza elektronicznego on-line 
link do formularza umieszczony jest na stronie www.grupa4x4.pl i na Funpage  
Zgłoszenia i wpłaty można również dokonać na miejscu Zlotu. Wysokość 
wpisowego określone jest w pkt. 5. Wszystkich uczestników obowiązuje 
znajomość i przestrzeganie niniejszego Regulaminu.  
 

5. Wpisowe  
Wpisowe za Zlot wynosi zgodnie z poniższą tabelą:  
 
Zgłoszenie elektronicznie dokonane:  
 

Kierowca 20 PLN 
Kierowca plus pilot  25 PLN 
Każda kolejny członek załogi 
dodatkowo do ceny wyjściowej 

Plus 5 PLN 

 
 

http://www.grupa4x4.pl/
http://www.grupa4x4.pl/


  

 

Zgloszenie na miejscu w trakcie zlotu:  
 

Kierowca 30 PLN 
Kierowca plus pilot  40 PLN 
Każda kolejny członek załogi 
dodatkowo do ceny wyjściowej 

Plus 10 PLN 

 
Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora:  
Bank: BGŻ BNP PARIBAS  
konto: 42 1600 1462 1871 6745 7000 0001  
Tytułem: Imie i Nazwisko kierowcy pojazdu  
 

6. Konkursy  
W trakcie Zlotu przeprowadzone zostaną konkursy w kategoriach:  

• najbardziej unikatowy Fiat 125p - Puchar Prezesa Stowarzyszenia 
„Sądecka Samochodówka”  

• najbardziej unikatowy pojazd/samochód  
• najbardziej unikatowy motocykl  

 
Podczas pobytu w Tęgoborzy przeprowadzone będą konkursy, zabawy 
z nagrodami oraz losowanie nagród rzeczowych od sponsorów.   
 

7. Nagrody 
Nagrody ufundowane są przez Organizatora, Stowarzyszenie „Sądecka 
Samochodówka” oraz sponsorów. Rozdanie nagród za poszczególne kategorie 
konkursowe oraz losowanie nagród odbędzie się zgodnie z harmonogramem zlotu 
w Tęgoborzu   
 

8. Świadczenia dla uczestników   
Każdy uczestnik otrzyma:   

• identyfikator imienny pod warunkiem wypełnienia i opłacenia zgłoszenia  
elektronicznego na 7 dni przed Zlotem  

• poczęstunek - jedna porcja z grilla plus napój  
• naklejkę okolicznościową na pojazd (jedna na pojazd)   

 
9. Postanowienia ogólne   

• każdy uczestnik Zlotu ma obowiązek podporządkowania się wszystkim 
poleceniom organizatorów, 

• na Zlocie organizatorzy będą wyznaczać miejsca postojowe dla pojazdów 
oraz będą pomagać ustawiać pojazdy, 

• w razie jakichkolwiek problemów lub pytań uczestnik proszony jest 
o zgłoszenie się do organizatora,  

• organizatorzy na Zlocie będą ubrani w kamizelki odblaskowe,  
• organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdów, ciała 

lub mienia spowodowane przez uczestnika, każdy uczestnik Zlotu ponosi 
bezpośrednio pełną odpowiedzialność za skutki swoich działań, w tym 
w szczególności odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną 
innym uczestnikom Zlotu, 



  

 

• na Zlocie i podczas przejazdów obowiązują przepisy ruchu drogowego 
i organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje braku ich 
przestrzegania,  

• na Zlocie zabrania się stwarzania niebezpiecznych sytuacji oraz takich, 
które mogą zagrażać uczestnikom oraz publiczności utratą życia lub 
zdrowia tj. m.in. "palenia gumy", strzelania z tłumików, brawurowej jazdy 
i tym podobnych, a organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydalenia ze 
Zlotu takich osób,  

• na Zlocie uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zachowania 
czystości na swoim stanowisku, wyrzucania śmieci i odpadków do 
przygotowanych pojemników,  

• osoba przebywająca na terenie Zlotu, wyraża zgodę na publikację swojego 
wizerunku na stronie internetowej Zlotu oraz w innych materiałach 
promocyjnych, bez możliwości ingerencji w jego formę,  

• uczestnik nie stosujący się do zasad zamieszczonych w regulaminie może 
zostać z niego wydalony, a wpisowe nie zostanie zwrócone, 

• prosimy o spokojne i kulturalne zachowanie oraz przestrzegania poleceń 
organizatorów.  
 

10. Odbiór techniczny   
Odbiór techniczny odbędzie się zgodnie z harmonogramem czasowym Zlotu, 
podczas meldowania się na Zlocie. Do Zlotu dopuszczone będą pojazdy sprawne 
techniczne, nie posiadające widocznych wycieków. Każdy uczestnik/właściciel 
pojazdu powinien posiadać ze sobą matę ekologiczną lub karton/folie w celu 
podłożenia pod silnik. Zabezpieczy to przed plamami płynów technicznych na 
płycie Rynku i parkingu.   
 

11. Udział uczestników zagranicznych   
Zlot jest otwarty dla uczestników zagranicznych, spełniających wymogi 
niniejszego regulaminu.   
 

12. Imprezy towarzyszące  
Zlot obywa się w ramach I Zjazdu Absolwentów Zespołu Szkół Samochodowych.  
 

13. Trasa Zlotu  
Przebieg trasy: Stary Sącz, Rynek – Nowy Sącz Zespół Szkół Samochodowych ul. 
Rejtana18 – Tęgoborze, Hotel Litwiński ul. Św. Krzysztofa 5 - długość ok. 24 km 
głównie drogą krajową nr 87 i 75.   
Przejazd odbędzie się indywidualnie, w odstępach czasowych, w ramach 
obowiązujących przepisów ruchu drogowego.  
 

14. Naklejki okolicznościowe Zlotu   
Uczestnicy mają obowiązek przystąpić do Zlotu z naklejonymi naklejkami 
okolicznościowymi. 

 

Dyrektor Zlotu  

Grzegorz Zaczyk 


