
REGULAMIN VI EUROPEJSKIEGO ZLOTU CAMPER&CARAVAN SHOW 2020 

1. WSTĘP

1.1. Pełna nazwa zlotu: V Europejski Zlot Caravaningowy Camper&Caravan Show (zwany dalej jako 

„Zlot”). 

1.2. Termin trwania Zlotu: 22-25 października 2020 r.

1.3. Lokalizacja Zlotu: 

Ptak Warsaw Expo Sp. z o.o., al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn. 

1.3. Nazwa organizatora Zlotu: Ptak Warsaw Expo Sp. z o.o., al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn, 

tel. +48 519 812 296, e-mail: d.baran@warsawexpo.eu (zwany dalej jako „Organizator”). 

1.4. Zlot zostanie przeprowadzony na zlecenie Organizatora oraz zgodnie z: 

- Regulaminem Organizatora;

- Regulaminem Camper&Caravan Show;

- Prawem obowiązującym w Polsce.

1.5. Zlot ma charakter ogólny. 

1.6. Każdy uczestnik Zlotu ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. 

1.7. Uczestnicy wjeżdżający na teren Zlotu akceptują niniejszy Regulamin. 

2. ORGANIZACJA

2.1. Komitet Organizacyjny Zlotu: 

Nikodem Zygadło- Dyrektor Grupy Projektów; 

Damian Baran– Realizacja projektu targowego; 

2.2. Wszelkimi sprawami organizacyjnymi w trakcie trwania Zlotu zajmuje się Biuro Zlotu. 

2.3. Lokalizacja Biura Zlotu do dnia 25 października 2020 r. znajduje się na terenie obiektu Ptak 

Warsaw Expo, 05-830 Nadarzyn, al. Katowicka 62. 

mailto:d.baran@warsawexpo.eu


2.4. W dniach 23-25 października 2020 r. Biuro Zlotu czynne będzie w godz. 9:00 – 23:00, natomiast 

w dniach 24 października w godz. 09:00-12:00 (i pod telefonem); 25 października biuro otwarte tylko 

na telefon 2020 r. 

3. ZGŁOSZENIA I WPISOWE

3.1. Obowiązek przesłania zgłoszenia spoczywa na osobie pragnącej wziąć udział w Zlocie. Kwota 

wpisowego obejmuje całość przedsięwzięcia organizacyjnego realizowanego zgodnie  

z programem Zlotu. 

3.2. Przyjmowanie zgłoszeń na formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie: 

https://www.campercaravanshow.com/zlot/  – wzór formularza stanowi zał. nr 1, odbywa się 
poprzez zakup biletu 3-dniowego w cenie 70zł co upoważnia do wstępu na teren targów przez 
3 dni trwania wydarzenia oraz do udziału w zlocie przy Camper caravan show 2020 dla jednej 
osoby dorosłej*

*dzieci i młodzież do 16 roku życia wstęp bezpłatny wyłącznie pod opieką osoby dorosłej

Opłaty należy uiścić po przekierowaniu z formularza zlotowego na stronę 

https://www.biletynatargi.com/pl/

3.3. Przyjmowanie zgłoszeń umożliwiających korzystanie z sektorów obozowych Zlotu przed 

rozpoczęciem Zlotu odbywa się zgodnie z formularzem zgłoszeniowym i według warunków i cen 

obowiązujących u Organizatora. 

3.4. Maksymalna liczba zgłoszonych załóg, mogących wziąć udział w Zlocie wynosi 1500. 
Decyduje kolejność wpływających i opłaconych zgłoszeń.

4. ZWROT WPISOWEGO
Zwrot wpisowego w wysokości do 50% może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
zgłoszonych na piśmie do Organizatora Zlotu w terminie do dnia 30 września 2020r.

https://www.campercaravanshow.com/zlot/
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5. UBEZPIECZENIE

5.1. Uczestnik Zlotu, przez fakt podpisania formularza zgłoszeniowego, zrzeka się wszelkich praw 

do odszkodowania, mogących wyniknąć w związku z wypadkiem, który może się zdarzyć podczas 

Zlotu. Zrzeczenie to dotyczy Organizatora oraz osób oficjalnych biorących udział w Zlocie. 

5.2. Każdy uczestnik bierze udział w Zlocie na własną odpowiedzialność. Ponadto, powinien on 

mieć zawartą polisę OC na posiadany pojazd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty uczestnika powstałe podczas 

Zlotu. Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC uczestnika Zlotu wobec 

osób trzecich. 

6. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW I ODBIÓR ADMINISTRACYJNY

6.1. Przyjmowanie załóg przybywających na Zlot, identyfikacja osób zgłoszonych, procedura 

meldunkowa, rozmieszczenie załóg w sektorach biwakowania odbędzie się w Biurze Zlotu zgodnie 

z poniższym harmonogramem: 

- w dniach 22 - 23 października 2020 r. w godz. 9:00 –23:00;

- w dniu 24  października  2020 r. w godz. 09:00-12:00.

6.2. Dokumenty wymagane do okazania w Biurze Zlotu w momencie dokonywania czynności, 

o których mowa w powyższym punkcie, to:

- kopia formularza zgłoszeniowego wraz z podaniem wieku uczestnika Zlotu, ilość przejechanych

kilometrów od miejsca zamieszkania do miejsca Zlotu; 

- złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym, potwierdzającego przyjęcie warunków

określonych w regulaminie Zlotu; 

- ewentualne ponowne wypełnienie formularza;

- okazanie potwierdzenia dokonanie wpłaty lub jej uiszczenia zgodnie z formularzem zgłoszeniowym.

6.3. Po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 6.1. powyżej, Biuro Zlotu wyda uczestnikowi 

identyfikator uczestnika Zlotu oraz pakiet przygotowany przez Organizatora z oficjalnym 

Programem Zlotu.



7. REKLAMA I OZNAKOWANIE POJAZDÓW ZLOTU

7.1. Reklama w przyznanych miejscach biwakowania musi być zgodna z przepisami obowiązującym 

w Polsce. 

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na umieszczenie wszelkich reklam na terenie 

lokalizacji Zlotu. 

7.3. Wszelka działalność uczestników Zlotu w zakresie reklamy musi być uprzednio uzgodniona  

z Organizatorem. 

7.4. Osoby niestosujące się do regulaminu będą usuwane przez organizatora z miejsca biwakowania. 

8. POZOSTAŁE

8.1. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Zlotu wyłącznie pod opieką swoich 

przedstawicieli ustawowych lub osób posiadających pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych na 

udział niepełnoletniego w Zlocie. Zgoda winna zawierać podpisy wszystkich przedstawicieli 

ustawowych, ich adresy oraz numery telefonów. 

8.2. Na terenie, na którym Zlot jest zorganizowany obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się 

jakimikolwiek pojazdami, w sposób mogący stanowić niebezpieczeństwo lub zagrożenie dla życia, 

zdrowia lub mienia innych uczestników Zlotu. 

8.5. Uczestnicy Zlotu nie mogą podejmować jakichkolwiek działań stwarzających niebezpieczeństwo 

lub zagrożenie dla życia, zdrowia, lub mienia innych uczestników zlotu. 

8.6. Każdy uczestnik Zlotu ponosi bezpośrednio pełną odpowiedzialność za skutki swoich działań, 

w tym w szczególności odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną innym uczestnikom 

Zlotu jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich. 

8.7. W Zlocie mogą uczestniczyć tylko osoby nie będące pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia uczestników zakłócających spokój 

pod wpływem ww. substancji na ich koszt oraz bez zwrotu wpisowego.  

8.8. Uczestnicy Zlotu przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren Zlotu jest równoznaczny 

z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju 

zapisu jego osoby w związku ze Zlotem oraz transmitowanie, rozpowszechnianie głosu i wizerunku 

w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Zlot. 



8.9. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 




