Toruń, 26-28. maja 2017r.
REGULAMIN
X OGÓLNOPOLSKI ZLOT MERCEDES-BENZ W TORUNIU
wraz z Rajdem Turystycznym „MERCEDES RALLY TORUŃ 2017”

Regulamin szczegółowy
1. Organizator
Organizatorem zlotu jest stowarzyszenie Mercedes Toruń Club.

2. Kierownictwo zlotu
Dyrektor
V-ce Dyrektor ds. organizacyjnych
V-ce Dyrektor ds. sportowych
V-ce Dyrektor ds. programowych
Dyrektor rajdu turystycznego
Kierownik biura zlotu
Szef komisji obliczeń
Kierownik rekreacji
Kierownik techniczny

Tomasz Niejadlik
Krzysztof Bogucki
Tomasz Cieślak
Łukasz Bukowski
Stanisław Marasek
Julia Truszczyńska
Tomasz Cieślak
Tomasz Szczutowski
Patryk Glaubert

3. Termin, miejsce zlotu i zgłoszenia
Zlot odbędzie się w dniach 26-28. maja 2017r. bez względu na pogodę.
Dla osób korzystających z bazy noclegowej ostateczny termin składania zgłoszeń
upływa z dniem 21.05.2017 roku.
Wypełnione karty zgłoszeniowe należy przesyłać drogą elektroniczną na adres email: kontakt@mercedestorunclub.pl lub mercedestorun@wp.pl.
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 tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane
(również w trakcie zlotu!), lecz w tym przypadku organizator nie gwarantuje
zakwaterowania w hotelu. Zakwaterowanie będzie rezerwowane do momentu
wyczerpania się wolnych miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń, czyli data wpływu
wybranego wariantu wpisowego na podane konto).
!!! Warunkiem przyjęcia tego typu zgłoszenia jest wpłacenie wpisowego na konto
BANK BGŻ BNP PARIBAS nr 87 2030 0045 1110 0000 0363 2450
(z dopiskiem „Mercedes 2017 – wpisowe”) i przesłanie drogą mailową
(kontakt@mercedestorunclub.pl lub mercedestorun@wp.pl) czytelnie wypełnionej karty
zgłoszeniowej, która jest załącznikiem do niniejszego regulaminu. 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
imprezy 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.
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 (26/27.05.2017r. i 27/28.05.2017r.) z kolacją (piątek) dwoma
śniadaniami (sobota, niedziela), posiłkiem na torze (sobota), obiadokolacją
(sobota) i wieczornym bankietem (sobota) - 280 zł/os. [koszt uczestnictwa w
pełnym wariancie]
2. jeden nocleg (wybrany przez uczestnika) ze śniadaniem, posiłkiem na torze
(sobota), bankietem (sobota) i kolacją lub obiadokolacją – 190 zł/os.
DODATKOWO W CENIE POBYTU W HOTELU WEJŚCIE DO STREFY SPA W
SIŁOWNI CHAMPION, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W TYM SAMYM BUDYNKU
3. bez noclegu, z posiłkiem na torze, obiadokolacją i bankietem – 110zł/os.
4. wpisowe dla osób nie korzystających z noclegu i bez posiłków oferowanych przez
Organizatora – 30 zł./os.
Poza podstawowymi, BEZPŁATNYMI atrakcjami dla Uczestników w programie
przewidziane są DODATKOWE, opcjonalne atrakcje wyłącznie dla zainteresowanych.
Możliwość skorzystania z nich wiąże się z opłatą niezależną od wpisowego. Są m.in.
przejażdżki gokartami, co-drive’y u boku zawodników, park zabaw dla dzieci.
Uczestnictwo dzieci i osób zainteresowanych pokojami jednoosobowymi według
indywidualnych uzgodnień.
Rezerwacji posiłków i noclegów dokonuje organizator.
Maksymalna ilość uczestników startujących w rajdzie turystycznym wynosi 30 załóg. O
udziale w nim decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Program X Ogólnopolskiego Zlotu Mercedesa w Toruniu
Piątek, 26. maja 2017r.
godz. 13.30 - otwarcie biura Zlotu w hali sportowo-widowiskowej Arena Toruń / Hotelu
Meeting*** przy ul. gen. J. Bema 73-89 w Toruniu;
http://hotelmeeting.pl/
godz. 13.30 – 17.00 – powitanie pierwszej grupy Uczestników w bazie hotelowej Zlotu;

godz. 15.00 – początek Rajdu Turystycznego „Mercedes Rally Toruń 2017” (start
pierwszej załogi);
godz. 17.00 – wyjazd Uczestników Zlotu nie biorących udziału w Rajdzie sprzed hali
Arena Toruń do MotoParku Toruń;
godz. 17.15 – planowany przyjazd pierwszej załogi uczestniczącej w Rajdzie do
MotoParku Toruń (meta);
godz. 17.30 – początek bloku rekreacyjno-integracyjnego;
godz. 17.30 – zajęcia na strzelnicy (instruktarz prowadzony przez profesjonalistę byłego dowódcę jednostki specjalnej: m.in. prawidłowa postawa strzelecka,
ściąganie języka spustowego, zgrywanie przyrządów, strzelanie z kilku rodzajów
broni krótkiej i karabinów; zawody strzeleckie dla uczestników – puchary dla
trzech najlepszych strzelców);
godz. 18.00 – początek zabaw rekreacyjnych dla chętnych (m.in. konkurencje rzutowe i
siłowe);
godz. 19.00 - 21.30 – ognisko, grill (kolacja);
godz. 21.45 – wspólny powrót Uczestników Zlotu do Hotelu Meeting.

Sobota, 27. maja 2017r.
ARENA TORUŃ ul. gen. J. Bema 73-89 w Toruniu
godz. 08.20 - śniadanie dla osób nocujących w Hotelu Meeting***;
godz. 08.50 – wyjazd kolumny aut Uczestników nocujących w Hotelu Meeting na Rynek
Nowomiejski w Toruniu;
godz. 09.00 - 11.45 – wystawa aut na toruńskiej starówce (Rynek Nowomiejski) ze
szczegółową prezentacją wybranych modeli;
godz. 10.30 – oficjalne otwarcie Zlotu;
godz. 11.50 – wyjazd aut z Rynku Nowomiejskiego w stronę MotoParku Toruń;
godz. 12.00 - otwarcie bram MotoParku Toruń dla uczestników i widzów, przyjazd
pierwszej grupy aut;
godz. 12.00-18.00 – wystawa aut w MotoParku Toruń (ul. Łukasiewicza 66, otoczenie
toruńskiego toru rallycrossowego);
godz. 12.30-14.30 – I blok konkurencji rekreacyjnych (m.in. konkurencje dla dzieci, 10.
Mistrzostwa Polski w Rzucie Moherowym Beretem, „pijany rower”, zawody w
rzucie oponą);

godz. 12.30 – początek zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in.
symulator dachowania, waga przeciążeniowa, instruktarz);
godz. 12.30 – 3. Mercedes-Benz Drift Day: pokazy driftingu Mercedesami z m.in.
udziałem zawodników cykli Drift Masters Grand Prix i Driftingowych
Mistrzostw Polski (m.in. Kajetan Rutyna – zwycięzca międzynarodowego cyklu
Drift Cup – International Drift Series, Michał „Obebo” Przybylski – jeden z
dwóch najdłużej czynnych polskich drifterów);
godz. 12.50 – 3. Mercedes-Benz Drift Day: blok Drift Taxi – przejazdy dla publiczności
u boku zawodników wyczynowo rywalizujących w sporcie samochodowym;
godz. 13.30 – 10. Mistrz Mercedes Mini-Max – próba sportowa na czas dla wszystkich
chętnych (asfaltowa pętla toru rallycrossowego);
godz. 14.30 – 3. Mercedes-Benz Drift Day: punktowane przejazdy zawodników, II blok
Drift Taxi;
godz. 14.30-17.00 – II blok konkurencji rekreacyjnych (m.in. konkurencje dla dzieci,
konkurencje zręcznościowe dla dorosłych, przeciąganie ciężarówki – ciągnik
siodłowy Mercedes-Benz Actros [rywalizacja pomiędzy klubami, konkurencja
zespołowa] oraz Super Ekspert – konkurs z wiedzy nt. marki i pojazdów
Mercedes-Benz;
godz. 15.30 – treningowe przejazdy po torze własnymi autami dla wszystkich chętnych;
godz. 16.20 – III blok Drift Taxi + przejazdy treningowe;
godz. 17.50 – zakończenie pobytu w MotoParku Toruń, wyjazd z obiektu.
Nagradzanie zwycięzców poszczególnych sobotnich konkurencji i klasyfikacji będzie
odbywało się w trakcie pobytu Uczestników Zlotu w MotoParku Toruń w godz. 15.0017.30.
Obsługa muzyczna eventu: DJ Kristoff, Dj Wea
Wstęp dla widzów bezpłatny.
W MotoParku podczas Zlotu będą funkcjonowały także punkty gastronomiczne.

HOTEL MEETING*** [CZĘŚĆ WIECZORNA]
godz. 19.00 – 19.30 – obiadokolacja dla osób korzystających z bazy hotelowej Zlotu;
godz. 21.00 – Biesiada z Mercedesem (bankiet, DJ, inne atrakcje).

Niedziela, 28. maja 2017r.
godz. 09.00 - śniadanie dla osób nocujących w Hotelu Meeting;
godz. 09.45 – prezentacja dla zainteresowanych wnętrza hali sportowo-widowiskowej
ARENA TORUŃ (http://arenatorun.pl/), 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), oficjalne PODSUMOWANIE ZLOTU;
godz. 10.50 – wyjazd kolumny aut z bazy hotelowej;
godz. 11.00 – pobyt na profesjonalnym torze kartingowym AWIX Racing Arena,
przejażdżki gokartami o mocach 9 lub 13KM;
godz. 12.15-14.00 – wystawa aut w centrum Torunia - pobyt na Bulwarze
Filadelfijskim), oficjalne zakończenie Zlotu.

Uczestnicy zakwaterowani w bazie hotelowej Zlotu, w trakcie pobytu mogą korzystać ze
SPA znajdującego się w HOTELU MEETING!
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 RALLY Toruń 2017;
b) Mistrz Mercedes Mini-Max – dla najlepszych w odrębnych próbach sportowych;
c) Mercedes-Benz Drift Day Championships;
d) SuperExpert – dla znawców marki Mercedes-Benz;
e) inne.

7. JURY
Jerzy Celmer
Jan Bronchard
Tomasz Bartoszewicz

Przewodniczący
Członek
Członek

8. Postanowienia końcowe
Dla zawodników uczestniczących w 3. Mercedes-Benz Drift Day sporządzony
zostanie dodatkowy regulamin zawodów.
Uczestnicy Zlotu i rajdu powinni posiadać dokumenty wymagane regulaminem.
Prosimy zabrać ze sobą: apteczkę, przybory do pisania i strój sportowy.
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 opcjami obejmującymi noclegi i wyżywienie prosimy o
możliwie szybkie dokonywanie zgłoszeń.
Telefon kontaktowy: Tomasz

Niejadlik: (+48) 605 58 57 51

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

