REGULAMIN ZLOTU
CARAVANINGOWEGO
ŚWIĘTOJANKI
PROMNICE
25.06-27.06.2021.
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Organizator Automobilklub Wielkopolski Komisja Caravaningu.
Miejsce Promnice ul. Południowa 36
Termin 25.06-27.06.2021.
Kierownictwo imprezy:
Komandor
Człapa Tadeusz
Vicekomandor Łaganowska Aleksandra
Kwatermistrz Łaganowski Jakub
Biuro zlotu
Jankowski Roman
Cel imprezy-popularyzacja turystyki caravaningowej , integracja członków klubu.
Uczestnikiem zlotu mogą być załogi rodzinne dysponujące samochodem campingowym,
samochodem z przyczepą campingową lub namiotem, z ważnym przeglądem technicznym
i ubezpieczeniem OC.
W trakcie imprezy będzie przeprowadzony konkurs wiedzy o regionie i BRD.
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.
Zgłoszenie załogi do imprezy oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu.
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.
Ze względu na pandemię COVID-19 Automobilklub Wielkopolski nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne zakażenia – uczestnicy biorą udział w imprezie na własną
odpowidzialność.
Zgłoszenia telefonicznie 602 453591 lub wojciech.zawada@op.pl – ilość uczestników
ograniczona.
Opłatę za pobyt , koszty wyżywienia i bilety wstępu do muzeum ponoszą uczestnicy zlotu
(pobyt 40zł/dobę od załogi –max. 2 osoby dorosłe i 3 dzieci, wstęp do muzeum 10zł za
osobę).
Ramowy program zlotu

25.06.2021r.
(piątek)

15.00 - przyjazd uczestników na miejsce zlotu
19.00 - otwarcie zlotu

26.06.2021r.
(sobota)

10.00 – wycieczka autobusowa do Poznania – Góra Przemysła i Zamek
(zwiedzanie z przewodnikiem)
15.00 – wspólny posiłek z kotła
20.00 – Noc Świętojańska – konkurs na najładniejszy wianek

27.06.2021r.
(niedziela)

11.00 – zakończenie zlotu

Komandor zlotu
Tadeusz Człapa

