
 

           REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU GARBUSA&BUSA 

 „ŁOpolskie Klimaty na Stobrawskim Zielonym Szlaku” - Luboszyce 01.07.-03.07.2022 r. 

1. Organizatorem Zlotu jest Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak. Współorganizatorem 

Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych „TALENT”. 

2. Impreza jest organizowana i prowadzona wyłącznie na zasadach poniższego regulaminu, każdy 

z uczestników tym samym wyraża zgodę na stosowanie się do postanowień zawartych w regulaminie. 

3. Uczestnikiem Zlotu jest osoba, która jest właścicielem lub miłośnikiem samochodu VW Garbus 

i pokrewnych, która zgłosiła swój udział poprzez wysłanie pocztą na adres mailowy 

lgd@stobrawskiszlak.pl karty zgłoszeniowej Zlotu, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu zlotu (skan 

karty z czytelnym podpisem i datą) oraz potwierdzeniem wpłaty wpisowego w wysokości 50 zł na konto 

Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak  Nr 54 8890 0001 0036 5356 2000 0001  

(w tytule przelewu wpisać należy „Zlot Garbusów”) w wyznaczonym terminie lub w Biurze Zlotu  

(w przypadku wolnych miejsc), wypełniła kartę zgłoszeniową, wpłaciła wpisowe na konto oraz przyjęła 

do wiadomości regulamin Zlotu potwierdzając ten fakt swoim podpisem na karcie zgłoszeniowej.  
4. Samochody dopuszczone do wjazdu na teren zlotu: VW 1200, VW 1300, VW 1302, VW 1303, VW 1500, 

VW T1, VW T2, VW T3 (kanciak), VW Type 3 (Variant, Fastback, Notchback), Karmann Ghia (14, 34), 

wszelkie przeróbki na podwoziu Garbusa i wyżej wymienionych (np. Buggy, Trike), VW Type 82 

(Kubelwagen), VWType166(Schwimmwagen), Porsche, Fridolin. 

5. Uczestnicy, którzy przyjechali innym samochodem, niż wymieniony w pkt. 4 są zobowiązani 

do pozostawienia auta na wyznaczonym parkingu (Nie dotyczy organizatorów). 

6. Uczestnicy zlotu, którzy przyjechali użyczonym samochodem winni posiadać pisemną zgodę właściciela. 

7. Teren Zlotu dla odwiedzających będzie możliwy w godzinach od 10.00-21.00. 

8. Osoby odwiedzające zlot winne są utrzymać porządek. 

9. Każdy uczestnik Zlotu otrzyma opaskę na rękę (identyfikator), który na żądanie organizatora lub osób do 

tego wyznaczonych przez organizatora musi być okazany. Identyfikator uprawnia do swobodnego 

wchodzenia i wychodzenia z terenu Zlotu. 

10. Terenem Zlotu jest teren Ośrodka Wypoczynkowego „Żwirek” w Luboszycach. 

11. Każdy potencjalny uczestnik obowiązany jest po wejściu na Teren Zlotu odstawić auto na parking zlotowy  

i dokonać rejestracji pojazdu oraz osób towarzyszących, a w przypadku wcześniejszej rejestracji zgłosić  

się do Biura Zlotu po numer wjazdowy oraz opaski. 

12. Na Terenie Zlotu obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym i uczestnicy zobowiązani 

są do bezwzględnego przestrzegania. 

13. Na Terenie Zlotu i w jego obrębie obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu (nie dotyczy to miejsc do tego 

wyznaczonych) środków odurzających (narkotyków) oraz żywności. Zabrania się również kolportażu 

ulotek reklamujących bez zgody organizatorów zlotu. 

14. Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do zachowania porządku wokół swoich namiotów i pojazdów oraz 

na terenie całego ośrodka. 

15. Osoby stwarzające swoim zachowaniem zagrożenie dla życia i zdrowia czy też osoby nie stosujące 

się do niniejszego regulaminu lub poleceń organizatora zostaną usunięte z Terenu Zlotu.  

16. Zabrania się: 

− parkowania aut poza miejscem wyznaczonym przez Organizatora,  

− pozostawania psów i innych zwierząt na Terenie Zlotu bez kagańców i należytej opieki, 

− jazdy samochodem pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających (narkotyków), 

− palenia ognisk poza miejscem wyznaczonym, 

− katowania samochodów na terenie zlotu. 

mailto:lgd@stobrawskiszlak.pl


 

17. Udział w poszczególnych konkurencjach należy zgłaszać pod sceną u osób do tego wyznaczonych, 

najpóźniej na piętnaście minut przed ich rozpoczęciem. 

18. Uczestnik zlotu akceptuje decyzje komisji konkursowych a udział w konkurencjach zlotowych traktuje 

zabawowo i rekreacyjnie.  

19. Uczestnik zlotu zobowiązany jest do poszanowania mienia znajdującego się na terenie Zlotu i ponosi pełną 

odpowiedzialność za wyrządzone szkody.  

20. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe u uczestników lub przez nich 

spowodowane.  

21. Każdy uczestnik stara się o jak najlepszą prezentację swojego pojazdu oraz swoją postawą promuje 

pozytywny wizerunek miłośnika samochodu VW Garbus.  

22. Organizatorzy Zlotu nie biorą odpowiedzialności za pozostawione lub zagubione rzeczy oraz środki 

pieniężne.  

23. Zabrania się poruszania się samochodami, motocyklami oraz rowerami po spożyciu alkoholu oraz 

środków odurzających. Organizatorzy wraz z Policją mogą wyrywkowo badać uczestników poruszających 

się pojazdami na zawartość alkoholu oraz narkotyków.  

24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zlotu. 

25. Karta zgłoszeniowa przesłana lub złożona osobiście w Biurze Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony 

Szlak jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania.  

W przypadku wolnych miejsc można będzie dokonać rejestracji w dniu zlotu. 

26. Ilość miejsc ograniczona. Karty zgłoszeniowe należy przesłać na adres mailowy lgd@stobrawskiszlak.pl  

lub dostarczyć do biura LGD Stobrawski Zielony Szlak najpóźniej do 06.06.2022 r. wraz  

z potwierdzeniem przelewu. 
27. Korzystanie z terenów wodnych zgodnie z Regulaminem kąpieliska i na własną odpowiedzialność. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1-karta zgłoszeniowa 
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