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Regulamin 
She’s Mercedes IV Zlotu Mi łośniczek Zabytkowych Mercedesów 

Jura Krakowsko-Częstochowska 2019 

 

1. Organizator.  
Klub Zabytkowych Mercedesów Polska, ul. Kopernika 12, 40-064 Katowice. 
Komandor Zlotu: Małgorzata Przebindowska, tel. +48.607.036.532 
Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie Uczestniczki Zlotu. 

 
2. Cel imprezy. 

• Prezentacja pojazdów zabytkowych marki Mercedes-Benz w zakresie zachowania dla dobra ogółu 
historycznej substancji pojazdów marki i jej produktów, 

• Integrowanie społeczności miłośniczek zabytkowych pojazdów marki MB, stworzenie  
im platformy towarzyskiego spotkania i wymiany doświadczeń, 

• Upowszechnianie sympatii i wiedzy o pojazdach zabytkowych marki MB wśród mieszkańców 
obszaru Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz turystów odwiedzających  ten region, 

• Promowanie zasad bezpiecznej jazdy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 

3. Miejsce i  termin imprezy. 
Zlot odbywa się na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, jej powiatów i miast, w dniach od 23 
sierpnia do 25 sierpnia 2019 roku. Bazą Zlotu jest Hotel „Zamek Bobolice”, Bobolice 14, 42-320 
Niegowa (23.08) oraz Pałac Czarny Las, ul. Czarnoleśna, 42-289 Woźniki k/Częstochowy (24.08). 
Samochody zabytkowe zaparkowane będą na niezadaszonych parkingach hotelowych.  
 

4. Uczestnictwo. 
W Zlocie uczestniczą załogi, które przesłały formularz zgłoszeniowy, zostały zakwalifikowane  
przez Organizatora oraz wpłaciły wpisowe w ustalonej wysokości i terminie. 
Anulowanie zgłoszenia przez Uczestniczkę po 23 sierpnia 2019 roku powoduje, iż Uczestniczka nie 
otrzyma zwrotu wpisowego. Organizator nie zwraca wpisowego za nieobecną na Zlocie, wcześniej 
zgłoszoną osobę. 
Kierowca musi posiadać aktualne prawo jazdy kategorii adekwatnej do prowadzonego pojazdu. 
Uczestniczką Zlotu jest kierowca samochodu wraz z załogą.  Załogę stanowi kierowca i pasażer. 
Organizator może wykluczyć Uczestniczkę Zlotu przed jego rozpoczęciem lub w trakcie jego trwania, 
w przypadku gdy Uczestniczka zachowuje się wbrew regulaminowi lub zakłóca porządek Zlotu  
oraz mimo ostrzeżeń nie poprawia swojego zachowania. 
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez Uczestniczki związane z 
odwołaniem Zlotu. 

 
5. Samochody uczestniczące w Zlocie. 

W Zlocie uczestniczyć mogą samochody marki Mercedes – Benz o wysokim stopniu oryginalności, 
wyprodukowane do 31 grudnia 1994 roku.   
Historycznie zachowane oraz utrzymane, będące własnością osób fizycznych lub prawnych,  
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które je konserwują ze względu na walory historyczne i techniczne, a nie jako środki codziennego 
użytku. 
W imprezie mogą uczestniczyć także pojazdy marki Mercedes – Benz młodsze niż postawiony wyżej 
wymóg czasowy produkcji, jeżeli charakteryzują się m.in. szczególnymi walorami technicznymi  
oraz historycznymi, pochodzą z bardzo unikalnej, krótkiej serii produkcyjnej, należały bądź były 
użytkowane przez szczególną, znaną osobę. 
O zakwalifikowaniu pojazdu do uczestnictwa w Zlocie decyduje Organizator. 
Zakwalifikowany do uczestnictwa w Zlocie pojazd musi posiadać aktualną rejestrację, przegląd 
techniczny, wyposażenie wymagane prawem o ruchu drogowym oraz być sprawny technicznie.  
Właściciel pojazdu musi posiadać ważną umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC dotyczącą 
samochodu uczestniczącego w Zlocie wraz z dowodem opłacenia składki. 
 

6. Wy łączenie odpowiedzia lności  organizatora.  
Organizator nie przyjmuje na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do 
Uczestniczek oraz ich sprzętu, jak również spowodowane przez nie w sposób pośredni lub 
bezpośredni szkody  w stosunku do osób trzecich i ich mienia.  
Uczestniczki Zlotu dokonują ubezpieczenia uczestnictwa oraz sprzętu we własnym zakresie  
oraz na własny koszt. 

 
7. Bezpieczeństwo w trakcie Z lotu.  

Rajd zaplanowany na dzień 24 sierpnia 2019, odbywa się w normalnym ruchu drogowym, bez 
zamykania lub wyłączania ulic i dróg z ruchu, z pełnym uwzględnieniem przestrzegania zasad ruchu 
drogowego oraz bezpiecznej jazdy. 
Długość trasy rajdu wynosi około 120 km. Szczegółowy opis trasy zostanie dostarczony  każdej 
załodze na odprawie.  
Każda z Uczestniczek Zlotu zobowiązana jest do przestrzegania zasad ruchu drogowego, bezpiecznej 
jazdy oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe oraz 
policję. 
W przypadku poruszania się samochodem w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź  
pod wpływem innych środków odurzających, Uczestniczka Zlotu zostanie z niego usunięta, bez prawa 
do ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów oraz powiadomiony zostanie odpowiedni organ. 
Należy zachować szczególne warunki bezpieczeństwa podczas prezentacji pojazdów na Rynku w 
Olsztynie z uwagi na spodziewane zgromadzenie znacznej liczby widzów. 
Załogi (Uczestniczki) odpowiedzialne są za zabezpieczenie swoich samochodów przed kradzieżami  
i uszkodzeniami oraz za zabezpieczenie znajdujących się w nich rzeczy.  
Organizator nie bierze jakiekolwiek odpowiedzialności za ewentualne kradzieże, zniszczenia, 
uszkodzenia samochodów oraz kradzieże, zniszczenia/uszkodzenia pozostawionych bez nadzoru 
rzeczy itp. 
Szczegółowe ustalenia dotyczące ruchu w trakcie rajdu będą omówione na odprawie.  
 

8. Uwagi dodatkowe. 
Każdy samochód biorący udział w Zlocie posiada numer startowy. Numery startowe wraz z danymi 
dotyczącymi samochodu winny być widoczne na prezentacji samochodów na Rynku w Olsztynie. 
 

9.   Dane osobowe 
1. Administratorem danych osobowych Uczestniczek imprezy, jest Organizator Imprezy – Klub 

Zabytkowych Mercedesów Polska z siedzibą w Katowicach (40-064), ul. Kopernika 12,  
(dalej: „Klub”) wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
pod numerem 0000020532. 

2. Danymi osobowymi przetwarzanymi przez Klub są: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty 
elektronicznej, numer telefonu komórkowego, wizerunek. 

3. Uczestniczka przez rejestrację na imprezę akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie  
przez Klub swoich danych osobowych. Zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych 
osobowych w następujących celach: 
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• imię, nazwisko, adres zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numer telefonu  
na potrzeby uczestnictwa w Imprezie; 

• imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach telewizyjnych, 
radiowych, internetowych lub w formie drukowanej w celu sprawozdawczych z imprezy 
oraz w celach marketingowych i promocyjnych; 

• adres poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Klub informacji dotyczących imprez 
organizowanych przez Klub oraz w celach promocyjnych i marketingowych. 

4. Klub przekazuje również dane osobowe takie jak: imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej – 
oficjalnym sponsorom, partnerom i podmiotom współpracującym, jednak wyłącznie w celu 
związanym z promocją i marketingiem oraz współorganizacją Imprezy. 

5. Klub nie będzie przekazywać danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej będących 
siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679.  

6. W razie ich przekazywania do państw trzecich, przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu 
odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 „Ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych” oraz Uczestniczka będzie uprawniona do uzyskania ich kopii w siedzibie Klubu. 

7. Uczestniczka ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Klub w każdym 
czasie. 

8. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże niezbędne  
do uczestnictwa w imprezie. 

9. Uczestniczka jest uprawniona do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych,  
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także do przenoszenia danych, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa. 

10. Uczestniczce przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie przetwarzania 
jej danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

11. Wszelkich informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można uzyskać telefonicznie 
pod numerem telefonu:  606.261.261, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej,  
adres: sekretarz@mercedes-benz-classic-club. pl.  
 

10. Postanowienia końcowe. 
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu, wydawania instrukcji 
dodatkowych oraz komunikatów. 
Każda Uczestniczka Zlotu udziela nieodpłatnego zezwolenia na wielokrotne rozpowszechnianie  
jej wizerunku, prawo rejestracji (audio, foto i video) Uczestniczki i pojazdu uczestniczącego  
w Zlocie, poprzez wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,  
a także publiczne ich udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu  
i czasie przez siebie wybranym, w materiałach promocyjnych Organizatora oraz Partnerów  
i Sponsorów Zlotu. Zezwolenie, o którym mowa powyżej obejmuje wykorzystanie wizerunku 
Uczestniczki Zlotu w dowolnym utworze oraz w innych materiałach nienoszących cech utworu,  
na dowolnym polu eksploatacji, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami - w 
ramach działań mających na celu promocję, reklamę lub realizację celów marketingowych 
Organizatora oraz Partnerów  i Sponsorów Zlotu. 
Każda Uczestniczka Zlotu wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora 
Zlotu w zakresie niezbędnym do realizacji Zlotu. 
Impreza z założenia jest spotkaniem towarzyskim ludzi zafascynowanych pojazdami zabytkowymi 
marki Mercedes – Benz. Biorąc udział w Zlocie, a tym samym akceptując niniejszy Regulamin, każda z 
Uczestniczek potwierdza, że bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność  
oraz, że będzie bezwzględnie stosować się do komunikatów i poleceń Organizatora. 

 
 

Wszystk im Uczestniczkom życzymy wie lu dobrych wrażeń  i  wspania łej zabawy! 


