
1.Organizator: 

Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski 
ul. Piastowska 58,  47-200 Kędzierzyn-Koźle 

Konto bankowe – Bank BGŻ BNP Paribas S.A.                                   
nr: 21 2030 0045 1110 0000 0238 5830 

Numer telefonu +48 731 188 199, 500 277 704                                          
www.ak-k.pl        adres e-mail: rajdy@ak-k.pl 

2. Cel zlotu  

doskonalenie wiedzy z przepisów ruchu drogowego • zacieśnienie,            
odnowienie i zawieranie nowych kontaktów pomiędzy uczestnikami 
zlotu • krzewienie bezpiecznej kultury biwakowania • podniesienie 
umiejętności prowadzenia samochodu w trudnych warunkach 
drogowych 

3. Miejsce i czas trwania zlotu  

Zlot odbędzie się na terenie Lotniska Aeroklubu Opolskiego -         
OSM „Delta”  woj. opolskie, Polska Nowa Wieś, ul. Kościelna 55 

GPS: 50° 37' 39.1584" N, 17° 47' 0.3768" E 

4. Uczestnictwo  

Uczestnicy imprezy – turyści caravaningowi, zrzeszeni w PZM,        
oraz osoby nie zrzeszone – sympatycy turystyki caravaningowej.  

5. Wpisowe  

Wysokość wpisowego za udział w zlocie dla załóg zrzeszonych w PZM 
z aktualną legitymacją członkowską wynosi 150 zł od załogi - max. 2 
osoby dorosłe +2 dzieci. Opłata za każdą dodatkową osobę wynosi 50 
zł. Wpisowe za udział w zlocie dla załóg nie zrzeszonych w PZM 
wynosi 200 zł od załogi max. 2 osoby dorosłe +2 dzieci. Opłatę należy 
wpłacić na konto klubu w terminie do 10.09.2020r z dopiskiem "zlot"; 
prosimy o podanie nazwiska, ilości osób w załodze, nazwę klubu / nie 
zrzeszeni, rodzaj pojazdu: kamper, przyczepa, namiot.  

 

6. Świadczenia organizatora  

W ramach wpisowego uczestnicy zlotu otrzymują: • miejsce na polu 
biwakowym • możliwość zasilania energią elektryczną o mocy max 0,7 
kW • możliwość udziału w spotkaniach i konkursach w czasie zlotu, • 
możliwość zdobycia nagród w konkursach, • uczestnictwo osób 
dorosłych w "Biesiadzie"  •  2 posiłki zlotowe ( piątek i sobota) 

7. Sztab Zlotu:  Komandor: Aleksander Błażewicz                      
V-ce komandor: Jacek Nowak 

Organizatorzy: Izabela Nowak, Iwona Kluk,  
Janusz Nowak, Tomasz Mielnik, Zdzisław 
Maciejec, Stanisław Marek, Bogdan Rudnicki, 
Wojciech Kluk i inni członkowie              
Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielskiego         

8. PROGRAM ZLOTU:       

               18.09.2020 (piątek)           

godz. 15:00 – otwarcie biura zlotu,                                                                                                             
godz. 19:00 – uroczyste otwarcie zlotu, 
godz. 19:30 - posiłek zlotowy  
godz. 20:00 – biesiada przy muzyce,                                                            
godz.   1:00 – cisza nocna  
                                               19.09.2020 (sobota)                                       
 
od godz. 9:00 – rozpoczęcie EKO-MOTO-SHOW,      
od godz. 10:00 do 13:00 ćwiczenia na płycie poślizgowej                                                            
godz. 13:30 – Eko - Rajd nawigacyjny KARLIK 
godz. 16:00 - Pokaz ratownictwa drogowego, symulatory, ćwiczenia  
godz. 19:00 - Warsztaty „camping z psem”   
godz. 19:30 - posiłek zlotowy  
godz. 20:00 – biesiada przy muzyce,                                                             
godz. 1:00 – cisza nocna  
                                                20.09.2020 (niedziela)  
 
od godz. 10:00 do 13:00 ćwiczenia na płycie poślizgowej                                                            
                          
godz. 10:00 – zakończenie zlotu 
 

http://www.ak-k.pl/
mailto:rajdy@ak-k.pl


ZASADY SANITARNE w sprawie przeciwdziałania Covid-19  

• niedozwolone jest uczestnictwo w wydarzeniu osób z objawami 
wskazującymi na jakąkolwiek infekcję wirusową . Obejmuje to 
gorączkę (temp. ciała 38oC i więcej), objawy oddechowe, 
duszność, intensywny suchy kaszel, 

• niedozwolone jest uczestnictwo w imprezie osoby, która 
pozostawała w kontakcie z osobą z pozytywnym wynikiem 
badania na COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni, 

• niedozwolone jest uczestnictwo osób, które są objęte 
kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym. 

• organizator prowadzi pełny rejestr wszystkich osób biorących 
udział w wydarzeniu oraz posiada dane kontaktowe tych osób. 
Rejestr w formie elektronicznej, zostanie przedłożony na 
żądanie GKSPiT PZM lub uprawnionych organów 
państwowych. 

• środki do dezynfekcji i utrzymania higieny rąk będą dostępne 
dla wszystkich uczestników wydarzenia przez cały czas jego 
trwania, 

• obowiązuje zakaz udostępniania elementów wyposażenia 
pojazdów, narzędzi lub odzieży, 

• uczestnicy imprezy są zobowiązani do stosowania przez cały 
czas środków ochrony osobistej tj. masek na twarz i rękawiczek 
jednorazowych 

• organizator wykonujący czynności związane 
z bezpośrednią obsługą uczestników (biuro zawodów, 
sędziowie itp.) będzie stosować środki ochrony osobistej          
tj. maski na twarzy i rękawiczki jednorazowe. 

• będzie częsta dezynfekcja toalet (nie rzadziej niż raz na 
godzinę). 

• należy bezwzględnie utrzymywać dystans społeczny 
wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa  

• pomieszczenia takie jak „Biuro Imprezy”, „Pokój Komisji 
Obliczeń” itp. będą posiadały odpowiednie oznakowanie, które 
wyraźnie wskażą maksymalnie dozwoloną liczbę osób 
obecnych w tym samym czasie.  

ORGANIZATOR ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA 
ZLOTU W PRZYPADKU RYZYKA ZWIĄZANEGO Z COVID-19 

 


