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REGULAMIN
5. LUBIŃSKIEGO ZLOTU POJAZDÓW ZABYTKOWYCH
10 WRZEŚNIA 2022 r.
Muzeum Historyczne w Lubinie
§ 1. Informacje ogólne.
Organizator: Muzeum Historyczne w Lubinie
Termin: 10 września 2022 r. (sobota)
Miejsce: Park Leśny przy ul. Kwiatowej, wjazd od ul. Kwiatowej (brama przy hotelu Astone)
Godziny trwania imprezy:
•
Rejestracja uczestników trwa od godziny 9:00 do 12:00,
•
Zlot zaczyna się od godziny 12:00 i trwa do godziny 20:00,
•
Samochody mogą opuszczać teren zlotu w wyznaczonych przez Organizatora godzinach, tj. 16:00,
18:00 i 20:00 bez możliwości powrotu.
§ 2. Uczestnik Zlotu.
1. Uczestnikami 5. Lubińskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych (zwanego dalej „Zlotem”) mogą być posiadacze lub użytkownicy pojazdu zabytkowego bądź unikatowego, którzy wypełnili stosowne zgłoszenie,
uiścili opłatę wpisową za udział w wydarzeniu oraz pasażerowie tych pojazdów (osoby towarzyszące).
2. Do uczestnictwa dopuszczone zostaną samochody, motocykle, motorowery i skutery zabytkowe i unikatowe, jak również pojazdy mechaniczne o wartościach kolekcjonerskich i historycznych wyprodukowane
do roku 2000.
3. Pojazd prezentowany w Zlocie nie musi posiadać ważnego badania technicznego, ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC oraz wyposażenia przewidzianego Kodeksem Drogowym, pod warunkiem, że nie będzie
poruszał się samodzielnie po drogach publicznych ani po terenie Zlotu, a na imprezę zostanie dostarczony na lawecie.
4. Ruch pojazdów na terenie imprezy odbywa się według przepisów o ruchu drogowym (Dz. U. 1997, nr 98,
poz. 602 ze zm.). Maksymalna prędkość poruszania się na terenie imprezy wynosi 5 km/h.
5. W przypadku poruszania się pojazdem na terenie imprezy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu
bądź pod wpływem innych środków odurzających uczestnik imprezy zostanie z niej usunięty bez prawa
do ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów oraz powiadomiony zostanie odpowiedni organ prawny.
6. Każdy uczestnik stara się o jak najlepszą prezentację swojego pojazdu oraz swoją postawą promuje pozytywny wizerunek miłośnika pojazdów zabytkowych.

§ 3. Zgłoszenie uczestnictwa w Zlocie oraz opłata wpisowa.
1. Zainteresowani uczestnictwem w Zlocie wypełniają kartę zgłoszeniową, stanowiącą załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu. Wypełnione zgłoszenie należy odesłać na adres mailowy: zlot.lubin@gmail.com
lub dostarczyć do siedziby Organizatora (Rynek 28, 59–300 Lubin) w dni robocze w godzinach 8.0016.00. Wypełnienie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zapoznaniem się uczestnika Zlotu z niniejszym regulaminem oraz klauzulą RODO.
Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 03.08.2022 r. od godziny 8.00.
Osoba do kontaktu: Aneta Bilewicz, tel. 664 703 770, Ewelina Haduch, tel. 728 931 981.
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Opłaty wpisowej należy dokonać wg następującego schematu:
75 zł – opłata obejmuje wjazd pojazdem przez 1 osobę (kierowca),
120 zł – opłata obejmuje wjazd pojazdem z 2 osobami (kierowca + 1 os. towarzysząca),
150 zł - opłata obejmuje wjazd pojazdem z 3 osobami (kierowca + 2 os. towarzyszące),
180 zł – opłata obejmuje wjazd pojazdem z 4 osobami (kierowca + 3 os. towarzyszące),
200 zł - opłata obejmuje wjazd pojazdem z 5 osobami (kierowca + 4 os. towarzyszące).
Cena wpisowego zawiera uczestnictwo w imprezie, czyli wjazd pojazdem zabytkowym zgodnie z przesłanym i potwierdzonym przez Organizatora formularzem zgłoszeniowym, pamiątkową koszulkę z 4. Lubińskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych oraz ciepły posiłek.
4. Dzieci do lat 6 zwolnione są z opłat, przy założeniu, że nie otrzymują koszulki oraz ciepłego posiłku.
5. Opłaty wpisowej za udział w Zlocie, należy uiścić na rachunek bankowy Muzeum Historycznego w Lubinie. Dane do przelewu:
MUZEUM HISTORYCZNE W LUBINIE
UL. RYNEK 28, 59-300 LUBIN
NR KONTA: 08 1240 3464 1111 0010 8953 3030 BANK Pekao S.A.
6. Opłaty wpisowej dokonuje się w momencie potwierdzenia przez Organizatora otrzymania złożonego formularza zgłoszeniowego.
7. Zgłoszenia można składać do dnia 02.09.2022 r. do godziny 16.00. Zgłoszenie uczestnictwa po tym terminie będzie rozpatrywane przez Organizatora w miarę dostępności wolnych miejsc oraz nie gwarantuje
otrzymania właściwego rozmiaru koszulki.
8. W przypadku nieotrzymania w dniu imprezy rozmiaru koszulki wskazanego w formularzu, Organizator na
własny koszt wyśle/dostarczy uczestnikowi Zlotu odpowiednią odzież na adres wskazany w formularzu
zgłoszeniowym.
9. W przypadku wyczerpania limitu pojazdów, organizator umieści informację na stronie internetowej wydarzenia oraz Muzeum historycznego w Lubinie pod adresami:
• https://www.facebook.com/MuzeumLubin/
• https://muzeum-lubin.pl
• https://www.facebook.com/ZlotLubin
• https://www.facebook.com/events/364343822542935/?ref=newsfeed
10. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru pojazdów, które zostaną dopuszczone do Zlotu.
11. Uczestnicy Zlotu dokonując rejestracji wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku ich oraz ich pojazdów
w materiałach promocyjnych Muzeum Historycznego w Lubinie wydawanych drukiem oraz opublikowanych w Internecie.
§ 4. Potwierdzenie uczestnictwa w Zlocie.
1. Osoba zgłaszająca się do uczestnictwa w Zlocie otrzyma potwierdzenie na adres e-mail, z którego dokonał rejestracji lub na maila, który został podany w formularzu zgłoszeniowym.
2. Ostatecznym potwierdzeniem zgłoszenia jest zaksięgowanie wpłaty na koncie Organizatora do dnia
06.09.2022r. Zgłoszenie bez zaksięgowanej wpłaty nie jest brane pod uwagę. W takim wypadku wcześniejsze potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia traci moc, tzn. zgłoszenie zostaje anulowane.

3. W przypadku przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w § 3 pkt. 7 opłaty wpisowej należy dokonać niezwłocznie po akceptacji zgłoszenia przez Organizatora zgodnie z zasadami ujętymi w § 3 pkt. 2,3,4,5,6.
§ 5. Prawa i obowiązki uczestników Zlotu.
1. Uczestnicy Zlotu mają pełne prawo do uczestniczenia we wszystkich atrakcjach przewidzianych przez
organizatora Zlotu.
2. Każdy zgłaszający ma prawo do odwołania swego udziału w imprezie. Odwołanie uczestnictwa lub odstąpienie od udziału w imprezie wymaga zgłoszenia w formie pisemnej. Za pisemną formę uważa się
przesłanie rezygnacji drogą pocztową lub w formie elektronicznej na adresy podane w § 3 pkt. 1. W przypadku rezygnacji, odstępstwa od udziału w imprezie w terminie dłuższym niż 15 dni przed rozpoczęciem
imprezy przysługuje zwrot w wysokości 70% wpłaconej należności w terminie 14 dni od otrzymania pisma o rezygnacji z udziału w imprezie. W przypadku rezygnacji, odstępstwa od udziału w imprezie w terminie krótszym niż 15 dni przed rozpoczęciem imprezy nie przysługuje zwrot wpłaconej należności.
3. Niniejszy regulamin Zlotu obowiązuje wszystkich uczestników Zlotu.
4. Uczestników Zlotu obowiązują przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego.
5. Uczestnik Zlotu zobowiązany jest do respektowania instrukcji wydawanych przez służby porządkowe
Organizatora.
6. Organizator może wykluczyć uczestnika imprezy przed jej rozpoczęciem lub w trakcie jej trwania, jeśli
uczestnik zachowuje się wbrew regulaminowi lub zakłóca porządek imprezy i mimo dawanych ostrzeżeń
nie poprawia swojego zachowania.
7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez uczestników związane
z odwołaniem imprezy z przyczyn od niego niezależnych lub z powodu działania siły wyższej, a w szczególności z powodu klęsk żywiołowych (powodzie, huragany, pożary, itp.), epidemii, strajków, zamieszek,
żałoby narodowej, wprowadzenia regulacji prawnych zakazujących organizacji imprez z powodu epidemii
COVID -19 lub innych okoliczności, którym Organizator nie mógł zapobiec i które były poza jego kontrolą.
W takich przypadkach organizator zwraca wyłącznie opłatę wpisową.
8. Uczestnicy Zlotu zobowiązują się do stosowania się i przestrzegania aktualnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego jak też zaleceń oraz wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego obowiązujących w czasie trwania imprezy, w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa
COVID-19. Przy wjeździe na teren Zlotu wymagane jest oświadczenie przez każdego członka załogi samochodu.
§ 6 Ochrona danych osobowych.
1. Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informujemy, że:
• Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Historyczne w Lubinie, ul. Rynek 28, 59-300
Lubin, tel. 76/74 96 969 (dalej Administrator).
• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodo@amt24.biz , tel. 76 300 01 40.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a.) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu umożliwienia udziału w wydarzeniu oraz promocji wydarzenia na
podstawie regulaminu ,
b.) art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
c.) z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
• Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w celach promocyjnych, wydawania

materiałów promocyjnych na podstawie utrwalonego przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych Muzeum Historycznego w Lubinie, Gminy Miejskiej Lubin oraz w celach komunikacji pomiędzy
Organizatorem a uczestnikiem.
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora – w tym usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora, oraz
podmioty uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa w tym Główny Inspektorat Sanitarny, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.
• Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach zgłoszeniowych przetwarzane będą przez Administratora przez 2 tygodnie od daty wydarzenia „4. Lubiński Zlot Pojazdów Zabytkowych” a następnie zostaną usunięte.
• Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) ich, jeśli są błędne
lub nieaktualne; prawo do ograniczenia ich przetwarzania; prawo do usunięcia swoich danych lub ich
przeniesienia − w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych nie następuje w celu wywiązania się
przez Administratora z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
• Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
• Podanie danych osobowych w tym danych o stanie zdrowia jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkować niemożliwością udziału w wydarzeniu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego,
filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych promocyjno- marketingowych.
3. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych
i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzących przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy
w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprezy nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy
przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia.
4. Każdy, kto korzysta z imprez organizowanych przez Muzeum Historyczne w Lubinie, Gminę Miejską Lubin
lub inne jednostki organizacyjne oraz pomocnicze Gminy Miejskiej Lubin, nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych i rozpowszechniania
działań Organizatora, jest obowiązany zgłosić to pisemnie Inspektorowi Ochrony Danych. W imieniu dzieci do lat 18 zgłoszenie pisemne dostarczają rodzice lub opiekunowie prawni.
§ 7. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące uczestników wydarzeń i imprez plenerowych organizowanych
przez Muzeum Historyczne w Lubinie w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2.
1. Uczestnikiem Zlotu może być tylko osoba zdrowa tj. u której nie stwierdzono objawów COVID oraz która
w sposób świadomy nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID lub która w okresie nie krótszym niż
2 – tygodnie przebywała na obszarze ognisk COVID.
2. Celem Organizatora oraz niniejszego regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa epidemicznego dla
uczestników wydarzenia poprzez określenie zasad przebywania na obszarze zlotu oraz korzystania z do-
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stępnej dla uczestników infrastruktury, a także określenie wymogów i procedur stosowanych przez Organizatora w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID.
Wydarzenie organizowane jest przy uwzględnieniu powszechnie obowiązujących w dniu imprezy przepisów prawa, w tym także zaleceń i wytycznych instytucji państwowych, w tym. m.in. Ministra Rozwoju oraz
Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID.
W przypadku zmian ww. wytycznych lub zmian w przepisach prawa Organizator zastrzega sobie prawo
zmiany zaleceń w tym zakresie.
Zalecenia stosuje się do wszystkich osób przebywających na terenie Zlotu, w tym załogi Zlotu, odwiedzających, personel Organizatora, w szczególności kierowcy i ich osoby towarzyszące są zobowiązani do
stosowania się do zaleceń, które dostępne są na stronie internetowej: www.gov.pl
W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszych zaleceń Organizator zastrzega sobie prawo
do zażądania od uczestnika Zlotu do niezwłocznego opuszczenia terenu imprezy.
Obowiązki uczestników:
korzystanie ze środków dezynfekujących udostępnionych przez Organizatora lub z własnych, przy czym
osoba z obsługi Zlotu jest uprawniona do weryfikacji korzystania z tych środków w jej obecności,
zachowanie wymaganego dystansu pomiędzy innymi uczestnikami tj. co najmniej 1,5 metra odległości podczas imprezy, a także podczas korzystania z infrastruktury sanitarnej, infrastruktury wydarzenia
czy kolejce w celu wejścia na obszar imprezy; obowiązek zachowania dystansu nie dotyczy: uczestnika,
który uczestniczy w imprezie z dzieckiem poniżej 13. roku życia; uczestnika, który uczestniczy w imprezie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 3 specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia
nie może poruszać się samodzielnie, (limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19),
niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi informacji o stwierdzeniu u uczestnika objawów COVID, objęcia uczestnika kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, a okoliczności te wystąpiły w terminie do
2 tygodni od dnia zakończenia imprezy.
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby zakażenia koronawirusem:
każda osoba przebywająca na terenie Zlotu, która zaobserwuje u siebie lub innej osoby objawy choroby
zobowiązana jest do zgłoszenia tego Organizatorowi,
w przypadku zauważenia u siebie objawów zarażenia koronawirusem, należy niezwłocznie udać się do
Punktu Medycznego i powiadomić o tym fakcie Organizatora,
w przypadku zauważenia osoby, która ma objawy zakażenia koronawirusem lub podejrzewa się, że może
być osobą zakażoną należy niezwłocznie o tym poinformować Organizatora,
osoba, u której występują niepokojące objawy będzie oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób,
Organizator Zlotu stosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
Uprawnienia Organizatora:
bieżąca kontrola przestrzegania przez uczestników Zlotu postanowień niniejszego regulaminu;
dokonywanie pomiaru temperatury ciała;
limitacja ilości uczestników mogących brać udział w danym wydarzeniu przy uwzględnieniu obowiązujących w dniu organizacji imprezy przepisów prawa;
odizolowanie osoby od innych uczestników w przypadku stwierdzenia u tej osoby objawów COVID, a nadto do zgłoszenia tej okoliczności właściwym służbom sanitarnym; w tym celu Organizator jest uprawniony do otrzymania od tej osoby stosownych danych oraz oświadczenia w zakresie przetwarzania danych
osobowych w celu dokonania zgłoszenia służbom sanitarnym.

§ 8. Postanowienia końcowe.
1. Celem regulaminu jest określenie zasad udziału w Zlocie oraz zapewnienie bezpieczeństwa.
2. Niestosowanie się uczestnika do regulaminu skutkować będzie ostrzeżeniem lub wykluczeniem ze Zlotu.
3. Uczestnicy Zlotu biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody przez nich wyrządzone w czasie trwania Zlotu. Dokonują ubezpieczenia OC i mienia we własnym zakresie i na własny koszt.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy uczestników Zlotu oraz znajdujące się w nich
przedmioty.
5. Organizator Zlotu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu oraz programu Zlotu
bez podania przyczyny.
6. Na terenie Zlotu obowiązują powszechnie przyjęte zasady kultury osobistej i dobrego wychowania.
7. Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki na terenie Zlotu oraz w miejscach w których odbywa się
ruch pojazdów.
8. Wjazd na teren imprezy jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, o ile organizator nie
zadecyduje inaczej.
9. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
10. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst regulaminu.
11. Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień regulaminu jest prawo polskie.
12. Organizacji 5. Lubińskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych podejmuje się Muzeum Historyczne w Lubinie,
ul. Rynek 28, 59-300 Lubin, tel. 76/749 69 69; e-mail: zlot.lubin@gmail.com.
Osoba do kontaktu: Aneta Bilewicz, tel. 664 703 770, Ewelina Haduch, tel. 728 931 981.
13. Informacja o sposobie udostępnienia w/w regulaminu uczestnikom wydarzenia:
w/w regulamin dostępny będzie na terenie parku Leśnego,
w/w regulamin dostępny będzie w Internecie pod następującymi adresami:
• https://www.facebook.com/MuzeumLubin/
• https://muzeum-lubin.pl
• https://www.facebook.com/ZlotLubin
• https://www.facebook.com/events/364343822542935/?ref=newsfeed
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Adres e-mail: ..……………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………….
Marka i model pojazdu: ..……………………………………………………………………………………………
Rok produkcji pojazdu: ………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania: .………………………………………………………………………………………………….
Rozmiar koszulki: ………………………………………………………………………………………………………
Liczba osób towarzyszących, za które dokonuje się opłaty:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rozmiar koszulek osób towarzyszących, za które dokonuje się opłaty:
…………………………………………………………………………………………..........................................
Oświadczam, że zapoznałem (am) się (wraz z osobami towarzyszącymi) z Regulaminem Zlotu
oraz zawartą w nim klauzulą informacyjną RODO.

muzeum-lubin.pl

