
 

 

Organizator: 
Muzeum Okręgowew Nowym Sączu 

ul. Jagiellooska 56 
 

Regulamin imprezy 
 

„XIV Zlot Zabytkowych Pojazdów” 

§1 
W ramach imprezy pn. „XIV Zlot Zabytkowych Pojazdów” organizowany jest przejazd zabytkowych 
pojazdów wyznaczonymi trasami w poniżej podanej formie: 

a. w dniu 17 września 2022 r. – rajd indywidulany do Stacji Narciarskiej Kasina Ski w Kasinie Wielkiej, 
wyznaczoną trasą z punktu STARTU – Miasteczko Galicyjskie, Lwowska 226 poprzez 
wyznaczone przez Organizatora punkty kontrolne do lini METY – Stacja Narciarska Kasina Ski 
w Kasienie Wielkiej; 

b. w dniu 18 września 2022 r. – przejazd zwartej kolumny zabytkowych pojazdów wyznaczonymi ulicami 
Nowego Sącza w asyście zabezpieczonych zmotoryzowanych patroli policyjnych i samochodów 
organizatora, patroli Straży Miejskiej wraz z prezentacją pojazdów na płycie Miasteczka Galicyjskiego. 

 
§2 

1. W zlocie mogą wziąd udział wyłącznie pojazdy w stanie oryginalnym lub odrestaurowane do 
takiego stanu (unikatowe). 

2. Pojazd zgłoszony do udziału w Zlocie, musi byd sprawny technicznie i posiadad ważną polisę 
ubezpieczeniową. 

 
§3 

1. Obowiązkiem każdego uczestnika imprezy jest zachowanie szczególnej ostrożności podczasprzejazdu 
zabytkowych pojazdów. W przypadku uszkodzenia pojazdu lub kolizji drogowej odpowiedzialnośd ponosi 

kierujący pojazdem. 
2. Każdy uczestnik jest zobowiązany w trakcie przejazdu do stosowania się do obowiązujących zasad  

Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.  

 

§4 

1. Zgodnie z§1, pkt. a., Organizator odpowiada za organizcję formuły rajdu, punktów kontrolnych 
wyznaczonej trasy, organizację prezentacji zabytkowych pojazdów na terenie Stacji Narciarskiej Kasina Ski. 

2. Zgodnie z  §1, pkt. b.,na całej długości kolumny (oprócz pojazdów organizatora) w wyznaczonych 

pojazdach zabytkowych będą znajdowały się osoby powołane przez organizatora imprezy - osoby 
odpowiedzialne za bezpieczeostwo i porządek, wyposażone w przenośne środkiłączności. 
 

§5 

1. Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy, o której mowa  

w §1- służba porządkowa oraz instrukcja określająca ich zadania: 
a. 4 pracowników Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu,  



 

 

b. 4 przedstawicieli Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Zabytkowych GALICYA: 

- Paweł Tokarz, 

- Marek Limanówka 

- Marek Janczak 

- Marian Niemiec 

elementem wyróżniającym te osoby będą identyfikatory zawierające: nazwę imprezy, imię nazwisko 

osoby oraz napis ORGANIZATOR, 

c. 2 pracowników ochrony Firmy Victor  z siedzibą Kraków os. Wandy 14/18 B. 

d. doraźnie patrole Straży Miejskiej w Nowym Sączu. 

 
2. Służba porządkowa ma za zadanie: 

- organizację punktów kontrolnych trasy rajdu, 
- dbad o sprawny przejazd kolumny pojazdów; 
- dbad o zachowanie bezpieczeostwa i porządku w czasie przejazdu pojazdów wyznaczoną trasą; 
- zabezpieczenie pokazów podczas występów artystycznych i zespołów jak również pozostałej 
części imprezy; 
-współpracowad z funkcjonariuszami Policji, Straży Miejskiej. 

 
 

Ramowy program imprezy: 

 

17 września 2022 r. (dzieo I) 

 

800– 930 – rejestracja załóg, wydanie pakietów zlotowych i roadbook‘ów (Miasteczko 

Galicyjskiego w Nowym Sączu – baza Zlotu); 

930 –rozpoczęcie XIV Zlotu Zabytkowych Pojazdów (Miasteczko Galicyjskiego w Nowym 

Sączu – baza Zlotu); 

1000 –formowanie pojazdów do wyjazdu zgodnie z kolejnością startową i włączanie się do 

ruchu drogowego przy ulicy Lwowskiej 226, w stronę Limanowej - na wysokości 

Miasteczka Galicyjskiego; 

1000– 1230 –przejazd z bazy Zlotu do Stacji Narciarskiej Kasina Ski w Kasienie Wielkiej; 

1230 – 1600 –prezentacja pojazdów na parkingu Stacji Narciarskiej Kasina Ski  

1600– 1800 –przyjazd do bazy Zlotu w Miasteczku Galicyjskim; 

 

 
 
18 września 2022 (dzieo II) 
 
800 – 930   – formowanie pojazdów na terenie bazy Zlotu; 
1000 – 1445 – prezentacja pojazdów w Miasteczku Galicyjskim; 



 

 

1445 – 1500   –formowanie kolumny pojazdów do wyjazdu i włączenie się do ruchu drogowego 

przy ulicy Lwowskiej 226 w stronę centrum Nowego Sącza– na wysokości Miasteczka 

Galicyjskiego; 

1500 – 1530 –przejazd kolumny pojazdów ulicami Nowego Sącza i powrót do Miasteczka 

Galicyjskiego; 

1530 – 1800 – prezentacja pojazdów w Miasteczku Galicyjskim, konkursy dla publiczności, 

podsumowanie Zlotu i wręczenie pamiątkowych upominków i nagród; 

1800  – zakooczenie XIV Zlotu Zabytkowych Pojazdów. 

 

Czas przejazdu: 
- 17 września 2022 r. ok 1 h 30 min./ok.56 km/. 
- 18 września 2022 r. ok. 30 minut / ok. 10 km/. 

Plan zabezpieczenia trasy w dniu 18 września 2022 r. 
1. Kolumna zabezpieczona będzie zmotoryzowanymi patrolami policji. W zabezpieczeniu uczestniczyd 

będą też służby porządkowe organizatora i patrol Straży Miejskiej. 

2. W czasie trwania imprezy łącznośd pomiędzy zabezpieczającymi będzie utrzymywana za pomocą 
telefonów komórkowych. 

3. Organizator będzie w stałej łączności z funkcjonariuszami Straży Miejskiej,  którzy w razie potrzeby 
pomogą w przywracaniu porządku. 

4. Organizator zobowiązuje się do przywrócenia pierwotnego stanu pasa drogowego na trasie 
przejazdu kolumny pojazdów, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeo drogowych - 

do  ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nowy Sącz, dnia 28.06.2022 r. 


