
        -  2. OGÓLNOPOLSKI  ZLOT  CARAVANINGOWY - GRUNWALD 2017 -                                             

Pod Patronatem  Honorowym:  Henryka Kacprzyka  –  Wójta Gminy Grunwald  

1. Organizator:  Automobilklub Warmioski, 10-759 Olsztyn, ul. Szczekin Krotowa 15 - Sekcja                          

Caravaningowa Warmia - Camp,  e-mail: biuro@akwarminski.pl,  http: www.akwarmioski.pl                                                                                                       

Konto bankowe -  Warmioski Bank Spółdzielczy Oddział w Jonkowie, Filia w Olsztynie,           

nr konta 51 8857 0002 3012 0169 5181 0001. Nr tel.:  + 48 604 637 008 lub + 48 501 630 149       
2. Cel zlotu:                                                                                                                                                     

- Krzewienie historii, odtwarzanie kultury, tradycji oraz rzemiosła dawnego poprzez osobiste   

uczestnictwo w organizowanych konkursach na Polach Grunwaldzkich.                                        

- Udział w oglądaniu  inscenizacji bitwy z okazji Bitwy pod Grunwaldem.                                                                      

- Zacieśnienie  kontaktów pomiędzy uczestnikami zlotu i krzewienie kultury biwakowania.                                              

3. Miejsce i czas trwania zlotu:                                                                                                                  

- Zlot odbędzie się na Polach Grunwaldzkich w Grunwaldzie w dniach od 13 do 16. 07. 2017r. 

4. Uczestnictwo w zlocie:                                                                                                                               

- Uczestnicy imprezy - turyści caravaningowi, którzy dokonali zgłoszenia, wnieśli wpisowe i 

przyjechali na zlot samochodem campingowym lub samochodem z przyczepą campingową. 
5. Wpisowe:                                                                                                                                                

- Wysokośd wpisowego za udział w zlocie wynosi 170 zł od załogi - max. 2 osoby dorosłe oraz 

dwójka dzieci. Każda dodatkowa osoba dorosła w załodze - 20 zł. 

6. Świadczenia organizatora:                                                                                                                                   

- miejsce na polu biwakowym,                                                                                                                    

- możliwośd zasilania energią elektryczną z agregatu prądotwórczego przez całą dobę,                                                   

- możliwośd udziału w spotkaniach i konkursach w czasie zlotu oraz zdobywanie nagród,               

- gadżety zlotowe. 

7. Przebieg imprezy:                                                                                                                                          

- Impreza przebiegad będzie zgodnie z programem zlotu. Program „Dni Grunwaldu 2017” na 

stronie www.grunwald1410.pl 

8. Postanowienia koocowe:                                                                                                                                        

- Podpis przedstawiciela załogi w karcie uczestnictwa załogi równoznaczny jest z przyjęciem 

przez Załogę postanowieo regulaminu zlotu, konkursów i spotkao oraz pobytu na zlocie.                                                                                                                           

- Uczestnik bierze udział w imprezie na własne ryzyko, organizator nie przyjmuje żadnej 

odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak również za 

szkody spowodowane przez nich w stosunku do osób trzecich i ich mienia.                                             

- Opiekunowie zwierząt domowych zabranych na imprezę powinni zapewnid im  opiekę.  

Zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian i uzupełnieo do regulaminów oraz interpretację 

zawartych w nim postanowieo. 

                                                                                                                                                                                                                               

-                                                                      Organizator: Automobilklub  Warmioski 

http://www.grunwald1410.pl/

