
Toruń, 16-18  września 2016r.

R E G U L A M I N

JUBILEUSZOWY ZLOT ZABYTKOWYCH MERCEDESÓW 
„MERCEDES-BENZ MEETING 130 th ANNIVERSARY”

Toruń/Golub-Dobrzyń, 16-18 września 2016r.

Regulamin szczegółowy

1. Organizator
Organizatorem  Zlotu jest stowarzyszenie Mercedes Toruń Club przy współpracy
z Automobilklubem Kujawsko-Pomorskim.

      2.  Kierownictwo zlotu

Dyrektor Zlotu Tomasz Niejadlik
V-ce Dyrektor ds. organizacyjnych Łukasz Bukowski
V-ce Dyrektor ds. programowych Tomasz Cieślak
V-ce Dyr. ds. turystyki i rekreacji Tomasz Szczutowski
V-ce Dyrektor ds. technicznych Krzysztof Bogucki

 Kierownik biura zlotu Aleksandra Osmańska
Julia Truszczyńska

Dyrektor Rajdu Turystycznego Stanisław Marasek
Kierownik komisji obliczeń Tomasz Bartoszewicz

Kierownik komisji technicznej Jan Bronchard

3. Termin zlotu i zgłoszenia
    Zlot odbędzie się w dniach 16-18 września 2016r. bez względu na pogodę.

Wypełnione  karty  zgłoszeniowe  wraz  z  kilkoma  poglądowymi  zdjęciami  auta,
ukazującymi  jego  wygląd  zewnętrzny  i  wewnętrzny,  należy  przesyłać  drogą
elektroniczną  na  adres  e-mail:  kontakt@mercedestorunclub.pl  lub
mercedestorun@wp.pl. W wiadomości e-mail powinien znajdować się także rzetelny
i  treściwy  opis  auta  (m.in.  model,  rocznik,  stopień  oryginalności  konstrukcji  w
odniesieniu do stanu fabrycznego).
Zdj ęć nie muszą załączać osoby, których samochody pomyślnie przeszły weryfikację
dokonaną przez naszą komisję techniczną podczas OLDTIMER SEARCH, w trakcie
dwóch ostatnich edycji Ogólnopolskich Zlotów Mercedes-Benz w Toruniu (tj. VIII i
IX Zlot).
W karcie zgłoszeniowej  znajduje się  deklaracja,  w ramach której  posiadacz auta
zgłoszonego  do  udziału  w  Zlocie,  potwierdza  należyty  stan  techniczny  danego
samochodu.



Do udziału w wydarzeniu dopuszczone będą auta marki Mercedes-Benz spełniające
ścisłe  kryteria  pojazdu  zabytkowego,  nawet  jeżeli  dotychczas  nie  zostały  one
formalnie zarejestrowane jako zabytki motoryzacji.
W absolutnie  wyjątkowych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Organizator
może dopuścić do udziału w Zlocie również auta młodsze niż 25-letnie. 

Po  otrzymaniu  ww.  e-maila  wraz  z  kartą  zgłoszeniową,  opisem  pojazdu  i  jego
zdjęciami  Organizator w ciągu maksymalnie 48 godzin wysyła nadawcy wiadomość
zwrotną  potwierdzającą,  czy  zgłaszany  pojazd  został  dopuszczony  do  udziału  w
Zlocie.
W  przypadku  wątpliwości  dotyczących  specyfikacji  i  stanu  technicznego  auta
Organizator zastrzega sobie możliwość poproszenia osoby przesyłającej zgłoszenie o
uzupełnienie opisu pojazdu i dokumentacji fotograficznej.
Jeżeli  Organizator  poinformuje  Zgłaszającego,  że  pojazd  pozytywnie  przeszedł
weryfikacj ę,  a  tym  samym   karta  zgłoszeniowa  została  przyjęta,  obowiązkiem
Uczestnika  jest  dokonanie  wpłaty  wpisowego  w  nieprzekraczalnym,  określonym
niniejszym Regulaminem terminie. 
!!! Warunkiem przyj ęcia tego typu  zgłoszenia jest wpłacenie wpisowego na konto
BANK BGŻ BNP PARIBAS nr 87 2030 0045 1110 0000 0363 2450

(z dopiskiem „Mercedes Zlot Jubileuszowy – wpisowe”).

Ostateczny  termin  składania  zgłoszeń  i  uiszczenia  wpisowego  upływa  z  dniem
07.09.2016 roku. Do 31.08.2016r. obowiązują promocyjne, niższe stawki wpisowego!

W przypadku wątpliwości prosimy dzwonić pod numer: (+48) 605 58 57 51.

Termin  przyjmowania  zgłoszeń  jest  podyktowany  koniecznością  rezerwacji
noclegów  i  posiłków  dla  Państwa.  Po  ostatecznym  terminie  zgłoszenia  nie  będą
przyjmowane.  Rezerwacje będą dokonywane do momentu wyczerpania się wolnych
miejsc  w  hotelach  (decyduje  kolejność  zgłoszeń,  czyli  data  wpływu  wybranego
wariantu wpisowego na podane konto). 

Przed dokonaniem wpłaty prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie,  czy
interesujący Państwa wariant noclegu jest jeszcze w ofercie (czy są  jeszcze wolne
miejsca dla danego rodzaju noclegu).

Dokonanie zgłoszenia stanowi potwierdzenie znajomości  i  akceptację  Regulaminu
Zlotu i jego postanowień w formie komunikatów oraz jest podstawą dla organizatora
do podejmowania stosownych działań  i  rezerwacji.  Kwota wpłaconego wpisowego
nie podlega zwrotowi w przypadku nie przybycia na imprezę.
W sytuacji, gdyby stan techniczny auta znacząco odbiegał od deklaracji zawartej w
karcie zgłoszeniowej, opisu bądź dokumentacji fotograficznej  Organizator zastrzega
sobie  możliwość  wycofania  pojazdu  ze  Zlotu  nawet  w  trakcie  trwania tego
wydarzenia.

Załogę Rajdu Turystycznego stanowi kierowca i pilot. Warunkowo można w nim wziąć
udział również jednoosobowo. Inne osoby jadące w danym samochodzie są traktowane
jako osoby towarzyszące.



4. Uczestnictwo i wpisowe.

Wpisowe  składa się z następujących wariantów świadczeń:

1. dwa noclegi (16/17.09.2016r.  I 17/18.09.2016r.)  w Hotelu Meeting*** z dwoma
śniadaniami (sobota, niedziela), a także kolacją na statku (piątek), obiadem  na
zamku w Golubiu-Dobrzyniu (sobota)  i  wieczornym bankietem (sobota)  -  399
zł/os. [zgłoszenie i płatność do 31.08];

2. dwa noclegi (16/17.09.2016r.  I 17/18.09.2016r.)  w Hotelu Meeting*** z dwoma
śniadaniami (sobota, niedziela), a także kolacją na statku (piątek), obiadem  na
zamku w Golubiu-Dobrzyniu (sobota)  i  wieczornym bankietem (sobota)  -  449
zł/os. [w przypadku rejestracji na Zlot w terminie 01.09-07.09];

3. dwa noclegi  (16/17.09.2016r.  I  17/18.09.2016r.)  w Hotelu Filmar**** z dwoma
śniadaniami (sobota, niedziela), a także kolacją na statku (piątek), obiadem  na
zamku w Golubiu-Dobrzyniu (sobota)  i  wieczornym bankietem (sobota)  -  469
zł/os. [zgłoszenie i płatność do 31.08];

4. dwa noclegi  (16/17.09.2016r.  I  17/18.09.2016r.)  w Hotelu Filmar**** z dwoma
śniadaniami (sobota, niedziela), a także kolacją na statku (piątek), obiadem  na
zamku w Golubiu-Dobrzyniu (sobota)  i  wieczornym bankietem (sobota)  -  519
zł/os. [w przypadku rejestracji na Zlot w terminie 01.09-07.09];

DODATKOWO  W  CENIE  POBYTU  WEJ ŚCIE  DO  STREFY  SPA  W  SIŁOWNI
CHAMPION. 

Uczestnictwo dzieci, osób zainteresowanych pokojami jednoosobowymi bądź krótszym
pobytem na Zlocie według indywidualnych uzgodnień z Organizatorem.

Rezerwacji posiłków i noclegów dokonuje Organizator.

Maksymalna ilość uczestników startujących w Rajdzie Turystycznym wynosi 50 załóg.
O udziale w nim decyduje kolejność zgłoszeń. 

Samochody, które nie przejdą formalnej weryfikacji i nie zostaną zarejestrowane jako
oficjalnie uczestniczące w Zlocie, nie będą mogły uczestniczyć  w wydarzeniu, m.in. w
ramach wystaw pojazdów.

5. Program Jubileuszowego  Zlotu  Zabytkowych  Mercedesów
„MERCEDES-BENZ MEETING 130 th ANNIVERSARY”

Piątek, 16 września

14:00  -  otwarcie  biura  Zlotu  w  hali  sportowo-widowiskowej  Arena  Toruń  /  Hotelu
Meeting*** przy ul. gen. J. Bema 73-89 w Toruniu, a także w hotelu Filmar**** przy ul.
Grudziądzkiej 45;
17:00 - wystawa aut na Bulwarze Filadelfijskim nad Wisłą;
17:15 - zwiedzanie Bunkra-Wisła, schronu przeciwlotniczego wraz z symulacją nalotu i
bombardowania miasta;



17:30 -  wyjazd ostatnich grup Zlotowiczów spod hoteli  Filmar****  i  Meeting***  na
wystawę aut (Bulwar Filadelfijski);
19:00 – 21:00 – rejs statkiem po Wiśle wraz z kolacją z grilla;
21:10 - zakończenie pobytu na Bulwarze Filadelfijskim i powrót do bazy hotelowej Zlotu
– hoteli Filmar**** i Meeting***;
W czasie rejsu Uczestników Zlotu statkiem po Wiśle auta pozostawione na wystawie będą
dozorowane przez służby Organizatora.

Sobota, 17 września

08.00 – śniadania w hotelach Filmar**** i Meeting***;
09:00  –  start  Rajdu  Turystycznego  sprzed  hali  sportowo-widowiskowej  ARENA
TORUŃ (ul. gen. J. Bema 73-89);
11:00 – przyjazd pierwszych załóg startujących w Rajdzie Turystycznym na zamek w
Golubiu-Dobrzyniu;
11:00 – 15:00 – wystawa zabytkowych Mercedesów na golubskim zamku;
11:00  –  15:00  –  zbiórka  Uczestników  przy  Kmicicowej Kolubrynie  –  atrapie
legendarnej,  wielkiej  armaty,  znanej  z  filmu  „Potop”,  oficjalne  powitanie  gości  w
staropolskim stylu, wystrzał armatni,  zwiedzanie zamku, tzw. lekcje żywej historii  (z
udziałem wojów słowiańskich  lub  nabór  do  pocztu  husarskiego),  konkursy,  zabawy
(m.in. strzelanie z łuku, rzuty toporem, włócznią, moherowym beretem);
W ramach możliwości czasowych pokaz „Husaria – chluba oręża polskiego” bądź pokaz
wojsk pieszych.
14:00 – obiad na zamku golubskim;
15:00 – 16:00 - prezentacja części aut uczestniczących w Zlocie na Rynku w Golubiu,
zwiedzanie zespołu staromiejskiego w Golubiu, prezentacja panoramy miasta w wieży
kościoła;
16:15  –  17:15  -  zwiedzanie  prywatnego  muzeum motoryzacji  w  Golubiu-Dobrzyniu
(zabytkowe samochody, motocykle, ciągniki rolnicze, maszyny użytkowe), poczęstunek
(kawa, herbata, ciastka, etc.);
17:15 – wyjazd kolumny aut z Golubia-Dobrzynia do Torunia;
18:15 – 20:00 - wystawa zabytkowych Mercedesów na Rynku Nowomiejskim w Toruniu,
pobyt Uczestników Zlotu na toruńskiej starówce;
20:05  –  wyjazd  kolumny  aut  do  bazy  noclegowej  Zlotu –  hoteli  Filmar****  i
Meeting***;
21:30 – 03.00 - bankiet z zabawą taneczną (DJ) w hotelu Meeting.

Niedziela, 18 września

09:00 – śniadanie w hotelach Filmar**** i Meeting*** ;
10:00  –  zwiedzanie hali  sportowo-widowiskowej  ARENA TORUŃ,  jednego  z
najnowocześniejszych  obiektów  sportowych  w  Polsce,  nagrodzonego  wieloma
prestiżowymi  wyróżnieniami  (m.in.  tytułem  Sportowy  Obiekt  Roku  2014  nadanym
przez  kapitułę  konkursu  Budowniczy  Polskiego  Sportu),  goszczącego  m.in.  liczne
wydarzenia rangi mistrzostw Polski, Europy i świata (http://arenatorun.pl/ )
10:45 – wyjazd kolumny aut w stronę centrum miasta;
11:00  – zwiedzanie  wraz  z  przewodnikiem  CENTRUM  KULTURALNO-
KONGRESOWEGO  „JORDANKI”,  nowoczesnej,  wielofunkcyjn ej  sali  koncertowo-
kongresowej  otwartej  pod  koniec  ubiegłego  roku  w  centrum  Torunia
(http://www.jordanki.torun.pl );
12:15 - 14:00  – wystawa aut, pobyt uczestników na stadionie żużlowym MOTOARENA
TORUŃ  (w  zależności  od  kalendarza  PGE  Speedway  Ekstraligi)  lub  na  Rynku
Nowomiejskim w Toruniu, ZAKO ŃCZENIE ZLOTU.



Organizator zastrzega sobie możliwość pewnych zmian w programie. W tym przypadku
o sprawach istotnych uczestnicy informowani będą za pomocą odrębnych komunikatów.

6. Klasyfikacje dla uczestników

W ramach zlotu  zostaną przeprowadzone następujące klasyfikacje:
a) Mercedes-Benz RALLY 130th Anniversary;
b) inne.

7. JURY 

Jerzy Celmer Przewodniczący
Michał Zi ętara Członek
Tomasz Romanowski Członek

8. Postanowienia końcowe

Uczestnicy  Zlotu  i  Rajdu  powinni  posiadać  dokumenty  wymagane  regulaminem.
Prosimy zabrać ze sobą przybory do pisania.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody osobowe, jak
też szkody w mieniu, zarówno uczestników Zlotu jak też osób trzecich, wyrządzone
przez innych uczestników Zlotu,  jak też  osoby trzecie.  Uczestnicy biorą  udział w
imprezie na własną odpowiedzialność - ubezpieczają się we własnym zakresie. Rajd
zostanie przeprowadzony w warunkach normalnego ruchu drogowego, wobec czego
jego  uczestnicy  zobowiązują  się  przestrzegać  bezwarunkowo  przepisów  ruchu
drogowego.  Interpretacja  regulaminu zlotu  należy  do Jury  imprezy.  Organizator
zastrzega  sobie  możliwość  dokonywania  zmian  i  wydawania  dodatkowych
komunikatów i zarządzeń.
Postępowanie prawne odnośnie współzawodnictwa i uczestnictwa jest wykluczone.
Osoba  zgłaszająca  (uczestnik  podpisujący  zgłoszenie)  bierze  odpowiedzialność  za
wszystkie  zgłoszone  przez  siebie  osoby.  Wszyscy  Uczestnicy  zobowiązani  są  do
przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do poleceń kierownictwa
Zlotu i służb porządkowych.
Koniecznie  należy  zabrać  ze  sobą  płomienny  uśmiech,  dobry  humor  i  mnóstwo
pozytywnej energii.

Osoby zainteresowane prosimy o możliwie szybkie dokonywanie zgłoszeń.

Telefony kontaktowe: Tomasz Niejadlik: (+48) 605 58 57 51
                                      Łukasz Bukowski: (+48) 501 292 376

  

Serdecznie zapraszamy 
Organizatorzy


