
 
 

REGULAMIN VESPANIAŁY ZLOT – 16 lipca 2022 r. 

1.Organizatorzy  

Miasto i Gmina Olsztyn  

2. Zasady ogólne  

Poniższe zasady obowiązują wszystkich Uczestników Zlotu - zostały ustalone dla bezpieczeństwa 

Uczestników oraz zapewnienia sprawnego przebiegu imprezy. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed 

wzięciem udziału w zlocie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne spory jakie mogą 

wyniknąć w związku z nie zapoznaniem się Uczestnika z poniższymi zasadami. Część postanowień 

niniejszego regulaminu ma charakter ocenny. Organizator ma prawo odwołać zlot lub zmienić jego 

termin, jeśli organizacja stanie się niemożliwa z przyczyn od Organizatora niezależnych - w tym 

przede wszystkim ze względu na warunki pogodowe i epidemiologiczne.  

Vespianiały Zlot to wydarzenie skierowane do miłośników i posiadaczy skuterów Vespa. 

Uczestnik ma pełne prawo wyboru i może w każdej chwili odstąpić od realizacji uczestnictwa,  

w każdym dowolnym momencie. Uczestnik sam decyduje o tym, czy jego stan zdrowia, kondycja, czy 

inne uwarunkowania umożliwiają mu udział w wydarzeniu lub jego części.  

3.Termin i miejsce  

16 lipca 2022 r. Rynek w Olsztynie i błonia pod Spichlerzem w Olsztynie. 

4.Cele  

• Popularyzacja skuterów Vespa w szerszym gronie  

• Promocja Gminy Olsztyn  

• Integracja środowiska posiadaczy skuterów Vespa 

• Integracja społeczności lokalnej  

5. Uczestnictwo  

• Każdy uczestnik bierze udział wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

• Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapisania się poprzez formularz i opłacenia wpisowego 

w kwocie 65 zł. 



• Każdy uczestnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń 

organizatorów i służb porządkowych. 

• Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 

wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach 

informacyjnych i reklamowych. 

6. Zgłoszenia  

• Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz na stronie www.mototiming.pl    

• Opłaty startowe w kwocie 65 zł należy wysyłać na konto:  

MIASTO SPORTU 

06 1140 2004 0000 3502 8064 1089 

Tytuł przelewu: Vespaniały Zlot - Imię i nazwisko  

• W ramach opłaty uczestnik otrzyma pakiet gadżetów 

• Termin zgłoszenia do 10.07.2022 r. (tj. piątek). 

7. Program Vespaniałego Zlotu 

11.00 Spotkanie Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów RAF-POL, Narcyzowa 5, 42-256 Olsztyn 

11.45 Wyjazd do Olsztyna 

12.00 Wjazd na Rynek/Otwarcie Jurajskiego Festiwalu Sztuki i Wina 

12.30 Wyjazd na trasę turystyczną Olsztyn - Złoty Potok - Bobolice - Mirów - Czatachowa - Biskupice -

Olsztyn 

17.00 Powrót z trasy – Restauracja Spichlerz (posiłek, odpoczynek) 

18.00 Konkursy 

19.30 Ognisko 

 

8. Ochrona danych osobowych  

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.  

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia 

imprezy, przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji. 

3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie  

z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.  

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania.  

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże 

ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział  

w zlocie.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazywania uzyskanych przez uczestników wszystkich 

wyników, wraz z ich danymi osobowymi (imieniem, nazwiskiem) do podmiotów współpracujących  

z Organizatorem. 


