
REGULAMIN „Zlotu Fiata 500”  (zwany dalej „Regulaminem”) 

 

  

  



1. Postanowienia ogólne 

 Impreza turystyczno-rekreacyjno-sportowa „Zlot Fiata 500” (zwana dalej „Zlotem” lub 

„Imprezą”) jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

Automobilklub Ziemi Tyskiej, zarejestrowany pod adresem ul. Barona 30/207, 43-

100Tychy, NIP: 6462646372, email: biuro@zlotfiat500.pl(zwanych dalej 

„Organizatorem”), na zlecenie FCA Poland S.A. 

 

2. Termin i lokalizacja Zlotu  

Impreza organizowana jest w następującym terminie i lokalizacji: Data: 5.07 – 6.07.2019 

r. Miejsce: SPA HOTEL JAWORul. Turystyczna 204, 43-384 JAWORZE. Impreza 

przeznaczona dla użytkowników samochodów FIAT 500 polegająca na przejechaniu 

samochodem przygotowanej trasy zawierających różne konkurencje.  

 

3. Zgłoszenie udziału w Zlocie 

a) Uczestnikami Zlotu mogą byd osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolnośd do 

czynności prawnych, posiadające samochód marki FIAT 500 (zwane dalej 

„Uczestnikami”). Osoby przed ukooczeniem 18 roku życia mogą wziąd udział w 

Zlocie w obecności rodziców lub opiekunów prawnych i na ich wyłączną 

odpowiedzialnośd.  

b) Aby wziąd udział w Zlocie należy wypełnid formularz zgłoszeniowy znajdujący się 

na stronie www.zlotfiat500.pl.  

c) Przebieg Zlotu będzie dokumentowany fotograficznie i/lub audiowizualnie 

(„Materiały ze Zlotu”), a zatem zgłoszenie udziału w Zlocie jest równoznaczne, z 

akceptacją powyższego. Należy także pamiętad, że Zlot ma charakter imprezy 

marketingowej, a zatem Materiały ze Zlotu zawierające wizerunek Uczestników 

(w tym dzieci) będą publikowane przez Organizatora na stronie internetowej 

www.zlotfiat500.pl. w galerii Zlotu, a także w mediach społecznościowych 

(Instagram, Facebook, YouTube) na oficjalnych profilach dystrybutora 

samochodów marki FIAT w Polsce oraz Materiały ze Zlotu mogą zostad dodane do 

oficjalnej informacji prasowej wysyłanej i umieszczone na oficjalnym serwisie 

prasowym. Ponadto na liście Zwycięzców Zlotu będzie publikowane imię i 

nazwisko zwycięzców. Wobec faktu, iż powyższe założenia stanowią integralną 

częśd Zlotu, jeżeli Paostwo się nie godzą na takie warunki uczestnictwa prosimy o 

niezgłaszanie się. Materiały ze zlotu mogą byd wykorzystane w celu promocji 

kolejnej edycji Zlotu.  

d) Po wysłaniu formularza Uczestnik otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia 

oraz szczegółowe informacje dotyczące Zlotu i wpłaty wpisowego. Zgłoszenie jest 

jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, zatem w przypadku braku 

akceptacji Regulaminu uczestnictwo w Zlocie nie będzie możliwe. Płatnośd za 

udział w Zlocie musi nastąpid do 7 dni roboczych od momentu przesłania 

zgłoszenia, ale nie później niż przed terminem rozpoczęcia Zlotu. Organizator 



uznaje zgłoszenie za przyjęte z chwilą wpływu wpisowego na konto wskazane 

podczas rejestracji zgłoszenia i przesyła pocztą elektroniczną potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia.  

e) Warunkiem dopuszczenia do startu jest dokonanie pełnej płatności wpisowego, 

przestrzeganie niniejszego Regulaminu, obecnośd na wszystkich odprawach 

minimum jednego członka załogi, umieszczenie reklam sponsorów dostarczonych 

przez Organizatora na samochodzie Uczestnika. Organizator nie dopuszcza na 

samochodach biorących udział w Zlocie reklamy będącej w mniemaniu 

Organizatora konkurencyjną wobec Organizatora oraz Partnerów i sponsorów 

Zlotu.  

f) Organizator ma prawo odmówid przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Zlocie, jeżeli 

liczba zgłoszonych załóg przekroczy 50. Decyduje kolejnośd zgłoszeo i wpłaty 

wpisowego. W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia z powodu opisanego 

powyżej Organizator zwróci wpłacone kwoty wpisowego.  

 

4. Rezygnacja z uczestnictwa w Zlocie  

Zgodnie z przepisami prawa Uczestnikowi nie przysługuje ustawowe prawo 

odstąpienia od umowy dotyczącej uczestnictwa w Imprezie. Niemniej jednak 

Organizator przyznaje Uczestnikowi umowną możliwośd rezygnacji z uczestnictwa w 

Zlocie – poprzez przesłanie pisemnej rezygnacji, której otrzymanie zostanie 

potwierdzone przez Organizatora, na adres email: biuro@zlotfiat500.pl najpóźniej do 

7 dni przed Imprezą. W takiej sytuacji Organizator zwróci Uczestnikowi 90% 

wpłaconej przez Uczestnika kwoty wpisowego (pomniejszenie jest wynikiem 

poniesionych koszt operacyjnych oraz opłat transakcyjnych w wysokości 10%).  

 

5. Wykluczenie i odwołanie 

a) Organizator może wykluczyd Uczestnika ze Zlotu bezpośrednio przed 

rozpoczęciem Imprezy lub w czasie jej trwania, jeśli Uczestnik zachowuje się 

wbrew Regulaminowi lub zakłóca porządek Zlotu i mimo ostrzeżeo nie poprawia 

swojego zachowania.  

b) Organizator może odwoład Zlot, jeśli przebieg Zlotu jest zagrożony 

nadzwyczajnymi okolicznościami spowodowanymi nieprzewidzianą siłą wyższą. W 

takiej sytuacji Organizator zwróci wpłacone kwoty wpisowego.  

 

6. Odpowiedzialnośd i bezpieczeostwo 

a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane oraz 

poniesione przez Uczestników Zlotu lub osoby im towarzyszące oraz ich 

następstwa, chyba że zostały spowodowane z winy Organizatora.  

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania 

Uczestników Zlotu lub osób im towarzyszących. 



c) Uczestnicy biorą udział w Zlocie na własną odpowiedzialnośd i ryzyko, co 

potwierdzają stosownym oświadczeniem. Powyższe nie wyłącza 

odpowiedzialności Organizatora za szkody spowodowane z winy Organizatora.  

d) Impreza Zlot FIATA 500 odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, 

przepisów prawa o ruchu drogowym, zasad ochrony środowiska oraz przepisów 

ogólnych.  

e) W czasie trwania Imprezy Uczestnicy muszą stosowad się do Regulaminu, poleceo 

Organizatora, sędziów i innych osób upoważnionych przez Organizatora.  

f) We wszystkich klasach maksymalna liczba osób w samochodzie musi byd zgodna z 

wpisem w dowodzie rejestracyjnym.  

g) Osoba kierująca pojazdem musi posiadad odpowiednie uprawnienia do 

prowadzenia pojazdu.  

h) Kierowca i pilot mogą według własnego uznania zamieniad się miejscami w 

samochodzie, pod warunkiem posiadania uprawnieo do prowadzenia pojazdu 

przez obu członków załogi.  

i) Uczestnicy Imprezy to osoby, które wysłały poprawnie wypełniony formularz 

zgłoszeniowy, wpłaciły wpisowe, odebrały pakiet startowy wraz z kompletem 

naklejek, a także przeszły pomyślnie odprawę. 

j) Wszystkie załogi muszą przestrzegad przepisów polskiej ustawy z 20.06.1997. 

Prawo o Ruchu Drogowym ( Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 z późniejszymi 

zmianami). Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy 

związane z ruchem pojazdu, którym kieruje.  

k) Jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków jest zabroniona.  

l) Używanie pasów bezpieczeostwa jest obowiązkowe podczas trwania Imprezy, 

pod rygorem kar określonych kodeksem karnym.  

m) Zlot FIAT 500 korzysta z dróg, na których odbywa się normalny ruch drogowy oraz 

z terenów prywatnych, na których prowadzona jest gospodarka rolna i leśna. 

Każdy Uczestnik ponosi odpowiedzialnośd cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie 

spowoduje sam lub używany przez niego pojazd.  

n) Baza Imprezy jest również częścią trasy i środowiska i obowiązują w niej takie 

same zasady w zakresie ochrony środowiska i zachowania Uczestników jak na 

trasie. W bazie Imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz rozpalania ognisk w 

miejscu innym niż wskazane przez Organizatora. Uczestnicy zobowiązani są do 

zachowania szczególnej ostrożności w bazie Imprezy. Zakazane jest parkowanie w 

strefach innych niż wskazane przez Organizatora. o. W przypadku sporów 

Uczestnika z osobą trzecią, Organizator dołoży wszelkich starao, by zachowad 

dobre imię Imprezy.  

o) Uczestnictwo w Zlocie FIAT 500 może byd niebezpieczne i Uczestnik bierze udział 

w imprezie na własne ryzyko (co nie wyłącza odpowiedzialności Organizatora za 

spowodowane z jego winy szkody).  



p) W żadnym wypadku Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności (chyba, że 

będzie to wynikiem jego winy) i nie może byd pociągnięty do odpowiedzialności 

za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez Uczestnika 

we własnych dobrach czy wobec innych uczestników czy osoby trzeciej.  

q) Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy 

wynikłe ze złego stanu zdrowia Uczestników, chyba, że będzie to wynikiem 

okoliczności zawinionych przez Organizatora.  

r) Wszyscy Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przeczytania niniejszego 

Regulaminu i potwierdzenia jego znajomości w trakcie dokonywania zapisu za 

pomocą strony www.zlotfiat500.pl. 

s) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy z ważnych przyczyn., w 

takim przypadku zgłoszonym Uczestnikom zwracana jest całościowa kwota 

wpisowego.  

t) W czasie trwania Imprezy Uczestnicy muszą bezwzględnie stosowad się do 

Regulaminu Imprezy, poleceo Organizatora, sędziów i innych osób 

upoważnionych przez Organizatora. Naruszenie tych postanowieo może 

skutkowad usunięciem Uczestnika ze Zlotu.  

 

7. Opłaty 

a) Ustala się następujące kwoty wpisowego.  

• Osoba pełnoletnia – 50 zł  

• Dziecko 0-3 lat – bezpłatnie  

• Dziecko 4-18 lat– 25 zł  

b) W ramach wpisowego Uczestnicy Zlotu oraz dzieci, za które zostało uiszczone 

wpisowe otrzymają:  

• możliwośd uczestnictwa w Zlocie,  

• koszulkę Zlotową,  

• identyfikator,  

• zestaw numerów startowych na samochód,  

• książkę drogową (Roadbook) (jedną na załogę),  

• możliwośd uczestnictwa w konkurencjach, zadaniach i zabawach,  

• gadżety pamiątkowe,  

• możliwośd walki o cenne nagrody,  

• opiekę przewodników.  

c) Koszt pobytu, noclegu i śniadao Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie, w 

tym także za przebywające z nimi dzieci. 

d) Ceny pobytu z noclegiem wraz z kontaktem do bazy noclegowej będą dostępne 

na stronie internetowej Organizatora i/lub Zlotu. 

 

 

 



8. Pojazdy 

Pojazd Uczestnika biorący udział w Zlocie musi posiadad ważny dowód rejestracyjny i 

ubezpieczenie OC. Zaleca się posiadanie polisy NNW.  

 

9. Komisja Konkursowa 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Imprezy, a w szczególności w 

celu wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (zwaną 

dalej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą 3 przedstawiciele 

Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie 

podlegają zaskarżeniu. W celu uniknięcia wątpliwości potwierdza się, iż powyższe 

zasady wydawania decyzji i ich zaskarżania pozostają bez uszczerbku dla ustawowych 

praw konsumentów, w tym dla ustawowych praw, zasad, procedur i terminów 

związanych ze zgłaszaniem roszczeo z tytułu niewykonania lub niewłaściwego 

wykonania zobowiązao Organizatora.  

 

10. Przebieg Imprezy 

a) Zlot będzie miał następujący plan ramowy (szczegóły opisane są u regulaminie 

uzupełniającym wybranej trasy i zostaną przedstawione przed startem Imprezy):  

PIĄTEK 5.07.2019 

• Godz. 18:00 – Odbiór administracyjny i wydawanie pakietów 

startowych 

• Godz. 21:00 – Publikacja Listy Startowej, Odprawa 

SOBOTA 6.07.2019 

• Godz. 9:00 – Start  Hotel Jawor Bielsko-Biała 

• Przejazd trasy, zwiedzanie atrakcji, próba sprawnościowa i obiad 

• Godzina 17:30 – Meta Zlotu Tychy 

 

b) Zwycięzcami Zlotu FIATA 500 –jest załoga, która zdobyła największą liczbę 

punktów w klasyfikacji. 

  



11. Dane Osobowe 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w skrócie RODO,  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez Automobilklub Ziemi 

Tyskiej na zasadach opisanych poniżej oraz przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Administratorem moich danych osobowych, podanych przeze mnie w druku 

zgłoszenia lub/i w formularzu rejestracji na zawody jest Automobilklub Ziemi 

Tyskiej z siedzibą w Tychach (43-100), przy ul. Barona 30/207;  

2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do startu w zawodach 

organizowanych przez Automobilklub Ziemi Tyskiej.  

3. Kategoria danych osobowych 

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych za zgodą osoby, której dane 

dotyczą. 

Automobilklub Ziemi Tyskiej przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych 

osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe 

4. Dane osobowe moje będą przetwarzane w celu:  

a) prowadzenia i publikacji klasyfikacji „Zlotu Fiata 500 – 5-6.07.2019 r.”, na 
podstawie wyników imprezy 

b) publikacja wyników w/w imprezy; 
c) wydania oraz wznawiania dokumentów uprawniających do udziału w w/w 

imprezie;  
d) podlegania ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej; 
e) przyznawania tytułów; 
f) prowadzenia statystyk i archiwizacji imprezy; 

5. Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO, tj. moja zgoda, którą mam prawo wycofad w każdym czasie poprzez 

złożenie pisemnego wniosku o zaprzestanie przetwarzania moich danych 

osobowych. Skutkiem wycofania zgody jest brak możliwości:  

 startu w zawodach,  

 klasyfikacji cyklu, 

 uzyskania dokumentów potwierdzających udziału w danych zawodach. 
6. Odbiorcą danych osobowych moich i/lub mojego dziecka będą np.: 

a) firmy IT obsługujące systemy informatyczne oraz wyniki online, w których 
m.in. znajdują się moje dane osobowe;  

b) firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji pomiędzy 
mną a Automobilklubem Ziemi Tyskiej. 

c) FCA ItalyS.p.A. (Spółka) celem: 

 umożliwienie Spółce przeprowadzania badao poziomu zadowolenia klientów 
(„Badania Satysfakcji Klienta”) dotyczących jakości towarów i usług 
oferowanych przez Spółkę i umożliwiających realizację uzasadnionych 
interesów Spółki; 

 po uzyskaniu wyraźnej zgody klienta - przesyłanie informacji handlowych oraz 
reklam produktów i usług oferowanych przez Spółkę bądź prowadzenie badao 
rynku („Działania Marketingowe”); 



 po uzyskaniu wyraźnej zgody klienta - analiza zachowao i nawyków klienta 
oraz skłonności do zakupu na potrzeby doskonalenia produktów i usług 
oferowanych przez Spółkę, a także z myślą o spełnieniu oczekiwao klienta 
(„Profilowanie”); 

 po uzyskaniu wyraźnej zgody klienta - przekazywanie Danych spółkom 
zależnym Spółki i podmiotom z nią powiązanym (a także ich partnerom w 
sektorze motoryzacyjnym, finansowym, ubezpieczeniowym i 
telekomunikacyjnym), które będą przetwarzad Dane w celach przesyłania 
informacji handlowych oraz reklam swoich produktów lub usług bądź 
prowadzenia badao rynku („Działania Marketingowe prowadzone przez 
stronę trzecią”). 

7. Automobilklub Ziemi Tyskiej nie będzie przekazywad moich danych osobowych do 

paostwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar 

Gospodarczy.  

8. Automobilklub Ziemi Tyskiej zastrzega sobie prawo ujawnienia lub przekazania 

niektórych danych osobowych właściwym organom paostwowym lub osobom 

trzecim, które zgłoszą takie żądanie w oparciu o właściwą podstawę prawną i 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

9. Automobilklub Ziemi Tyskiej będzie przechowywad moje dane osobowe 

bezterminowo.  

10. Przysługuje mi prawo:  

a) żądania od Automobilklub Ziemi Tyskiej dostępu do moich danych 
osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również 
otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu; 

b) żądania od Automobilklub Ziemi Tyskiej usunięcia moich danych osobowych 
lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania; 
Automobilklub Ziemi Tyskiej poinformuje mnie o uwzględnieniu mojego 
żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może byd zrealizowane;  

c) otrzymania od Automobilklub Ziemi Tyskiej podanych przeze mnie danych w 
postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub 
przesłania tego pliku innemu administratorowi;  

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez Automobilklub Ziemi Tyskiej, 
jeżeli uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem mogę 

kierowad do inspektora ochrony danych Automobilklub Ziemi Tyskiej na adres e-

mail: iod@automobilklub.tychy.pl Szczegóły dotyczące przetwarzania danych 

osobowych przez Automobilklub Ziemi Tyskiej znajdują się na stronie 

www.azt.tychy.pl w zakładce SMT/Do pobranie. 

 

  



12. Postanowienia koocowe 

a) Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy zwycięzcy Imprezy spełniają 

warunki określone w niniejszym Regulaminie Zlotu, jak również w przepisach 

prawa. W przypadku zwycięzców Organizator może wymagad podania danych 

niezbędnych do dopełnienia uzasadnionych obowiązków prawnych, w tym 

podatkowych. W przypadku osób, które nie spełniają wymogów Regulaminu dla 

otrzymania nagrody, w tym jej rozliczenia podatkowego, Organizator ma prawo 

do odmowy przyznania nagrody.  

b) Podmiotem odpowiedzialnym za treśd Regulaminu i jego stosowanie jest 

Organizator. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Imprezy należy zgłaszad 

pisemnie do Organizatora jako usługodawcy, na jego adres wskazany na wstępie 

Regulaminu, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 7 dni od daty 

zakooczenia Zlotu. Reklamacje związane z Imprezą rozstrzyga Komisja 

Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. W przypadku 

wystąpienia sporu Uczestnik będący konsumentem może skorzystad z 

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeo, np. 

oddad spór pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego 

działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, 

poprzez złożenie stosownego wniosku na formularzach dostępnych w wyżej 

wymienionych instytucjach.  

c) Dodatkowe informacje dla konsumentów: Opisana powyżej procedura reklamacji 

nie ogranicza praw konsumentów do dochodzenia roszczeo na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu cywilnego.  

d) Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia 

uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Zlotu, których nie był w stanie 

przewidzied lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku 

zaistnienia zdarzeo losowych, w tym siły wyższej.  

e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania dostawców 

usług internetowych, a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe 

wykonanie przez Uczestników zobowiązao określonych w niniejszym Regulaminie 

spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.  

f) Niniejszy regulamin Zlotu jest dostępny na stronie www.zlotfiat500.pl, w siedzibie 

Organizatora, na terenie Imprezy, a także listownie, po przesłaniu przez 

Uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Zlotu, w tym treści niniejszego 

Regulaminu Zlotu, przy czym takie zmiany następują z zachowaniem mających 

zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany wchodzą w życie nie wcześniej 

niż 7 dni po ich publikacji na stronie www.zlotfiat500.pl. 

 

Tychy dnia 1.06.2019 r. 


