
Wójt Gminy Kłaj

Regionalne Koło Historyczne „Zadora”,

zapraszają mieszkańców Powiatu Wielickiego

na

Zlot samochodów historycznych – Kłaj 2021,

w dniu 5 września 2021 roku o godz 14. 

W programie:

• Spotkanie integracyjne - wymiana doświadczeń, prezentacja pojazdów.

• Pokonkursowa wystawa prac plastycznych – „Spacer z historią w tle”.

• Zakończenie i nagrodzenie uczestników gry terenowej „W poszukiwaniu historii”.

Uwagi wstępne:

• Każdy Uczestnik ma obowiązek dostosować się do aktualnych w dniu Zlotu zasad epidemiologicznych.

• Każdego Uczestnika obowiązują zasady dystansu społecznego.

• Organizatorzy proszą o nie wsiadanie do samochodów innych uczestników Zlotu.

Regulamin:

• Do udziału zapraszamy posiadaczy samochodów zabytkowych oraz samochodów królujących na drogach

w epoce PRL.

• Zbiórka uczestników Zlotu na tymczasowym parkingu Urzędu Gminy (na przeciw sklepu Netto) w dniu 

5.09.2021 r o godzinie 14:00. Czas trwania imprezy 2 - 3 godziny.

• Uczestnicy przybywają na imprezę na własną odpowiedzialność oraz na własny koszt. 

• Za szkody wyrządzone podczas imprezy odpowiada wyrządzający szkodę. 

• W czasie zlotu każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz respektowania 

ustaleń dotyczących bezpieczeństwa, porządku i ograniczeń sanitarnych.

• Każdy Uczestnik odpowiada za swoje mienie i ma obowiązek zabezpieczenia się przed jego utratą lub 

zniszczeniem.

• Zabrania się prowadzenia pojazdów, jeśli kierujący jest pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających.

• Każdy pojazd musi posiadać ważne ubezpieczenie OC oraz przegląd techniczny, będący dowodem 

sprawności pojazdu. Kierujący musi posiadać ważne prawo jazdy.

• Podczas Zlotu Uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad ruchu drogowego.

• Każdy Uczestnik powinien posiadać tekturową podkładkę pod silnik, mającą na celu zabezpieczenie 

nawierzchni przed zabrudzeniem i używać jej podczas parkowania.

• Podczas trwania imprezy zabrania się użytkowania aut jako nośników reklam.

• Organizatorzy zachęcają do stylizacji swoich pojazdów na lata ich świetności (na przykład poprzez 

umieszczenie gadżetów w aucie) lub w inny oryginalny sposób a także wypełnienia karty z ciekawymi 

informacjami o pojeździe.

• Uczestników informujemy, że ze zdjęć i filmów wykonanych podczas zlotu powstanie film, 

dokumentujący wydarzenie. Udział w Zlocie jest jednocześnie zgodą na wykorzystanie swojego 

wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz filmach.

• Rejestracja odbywać się będzie w formie online (redakcja@grodkowice.pl) oraz w dniu Zlotu od 

godziny 13 30 po wcześniejszej rejestracji telefonicznej – tel 793 007 845 w godz 19 – 20.

• Przystąpienie do udziału w Zlocie jest równocześnie akceptacją informacji zamieszczonych w 

Regulaminie i wyrażeniem zgody na udostępnienie swoich danych osobowych umożliwiających 

identyfikację oraz kontakt. 

• Regulamin i zasady Zlotu można znaleźć na stronie Urzędu Gminy Kłaj – www.klaj.pl

• Impreza realizowana jest w ramach projektu „Zlot samochodów historycznych” i dofinansowana ze 

środków Urzędu Gminy Kłaj. 



Wójt Gminy Kłaj

Regionalne Koło Historyczne „Zadora”

Zlot samochodów historycznych – Kłaj 2021,

5 września 2021 roku.

Karta rejestracji Uczestnika Zlotu.

Prosimy o wypełnienie i wysłanie scanu pod adres redakcja@grodkowice.pl 

lub dostarczenie organizatorom w dniu Zlotu ok godz 13:30 

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej tel 793 007 845 w godz 19 – 20.

Imię i nazwisko ………………………………..……….…………………………………….….

Numer rejestracyjny pojazdu ………………………………………...………………………….

Numer telefonu Uczestnika ……………………………...……………….……………………..

Adres e-mail Uczestnika …………………………………..……………………………………

1. ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Regionalne Koło Historyczne „Zadora” mojego wizerunku/wizerunku 

mojego dziecka, zarejestrowanego podczas realizacji Zlotu, w mediach (internecie, prasie, telewizji, gazetkach). 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystywany wyłącznie w celu promocji Zlotu i

nie będzie naruszał mojej godności. Informuję, że zostałam/em poinformowana/y, iż podanie danych jest 

dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia jak 

również wycofania powyższej zgody.

......................................................................................

(data i czytelny podpis uczestnika)

2. ZGODA NA UCZESTNICTWO W ZLOCIE

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w Zlocie organizowanym przez Regionalne Koło Historyczne „Zadora”. 

Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo 

dostępu do treści danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej zgody.

......................................................................................

(data i czytelny podpis uczestnika)

3. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Zlotu i akceptuję go w całości.

......................................................................................
(data i czytelny podpis uczestnika)


