
 
 

Regulamin zlotu pojazdów zabytkowych  
„Babimost-OldsMobile” 

 
      Zlot organizowany jest jako impreza towarzysząca „Dni Babimostu” organizowanych 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście. 

 
Ideą zlotu jest propagowanie wiedzy o historii motoryzacji ze szczególnym 

uwzględnieniem motoryzacji polskiej. Zlot jest okazją do spotkania sympatyków motoryzacji, 
poznania aut i motocykli. Zlot ma charakter dobrowolnego spotkania i nie posiada znamion 
rywalizacji sportowej.  
 
Cele imprezy 
 
1. Propagowanie wartości dziedzictwa kulturowego związanego z motoryzacją. 
2. Rozwijanie wzajemnych kontaktów użytkowników i sympatyków pojazdów 

zabytkowych. 
3. Upowszechnianie i rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej oraz 

podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 
 
Termin i miejsce Zlotu 
 
Zlot „Babimost-OldsMobile” odbędzie się w terminie 14.06.2015, a jego bazą jest plac przy 
Centrum Sportu i Rekreacji „OLIMPIA” w Babimoście (nie opodal estrady plenerowej) 
 
 
Organizator „Babimost-OldsMobile” oraz „Dni Babimostu” 
 
Gminny Ośrodek Kultury 
Ul. Gagarina 21 
66-110 Babimost 
 
 
Uczestnictwo 
 
Uczestnikami Zlotu mogą być posiadacze pojazdu (kierowca/pasażer), którzy wypełnili 
stosowne zgłoszenie. Do uczestnictwa dopuszczone pojazdy zabytkowe i/lub unikatowe 
rozumiane zgodnie z art. 3 pkt 1, pkt 3, art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, d, h ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 roku, Nr 162, poz. 1568), art. 2 pkt 39, art. 
79 ust. 4 pkt. 3 ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r., Nr 98, poz. 602), jak 
również pojazdy o wartościach kolekcjonerskich i historycznych niezależnie od daty 
produkcji, biorące udział w wydarzeniach historycznych, zbudowanych specjalnie 
do wyczynów lub wyścigów, z udokumentowanymi sukcesami krajowymi 
lub międzynarodowymi oraz wszystkich innych pojazdów, których produkcja wygasła.  
 
 
 



Zgłoszenia 
 
Zgłoszenia motocykli i samochodów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej stanowiącej 
załącznik do regulaminu, należy je kierować na adres poczty elektronicznej 
marcingok@op.pl, bądź wysłać na adres organizatora. Termin zgłoszenia: 31.05.2015 
 
 

Organizator zapewnia: 

 Ciepły posiłek  2 os./pojazd 
 ciekawy program artystyczno-rozrywkowy, 
 zaplecze medyczne 
 pamiątkowe trofeum dla każdej załogi 
  
Postanowienia końcowe 
 
1) Uczestnicy Zlotu biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody przez 
nich wyrządzone w czasie trwania Zlotu, a spowodowane przez jego uczestników. Uczestnicy 
Zlotu dokonują ubezpieczenia uczestnictwa i sprzętu we własnym zakresie i na własny 
rachunek. 
2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za eksponaty, pojazdy Uczestników zlotu. 
3) Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia uzupełnień i zmian programu, a nawet 
odwołania Zlotu w przypadku przeszkód niezależnych od organizatora. 
 


