
Toruń, 13-15. maja 2016r.

R E G U L A M I N

IX OGÓLNOPOLSKI ZLOT MERCEDES-BENZ W TORUNIU
i CHEŁMNIE

wraz z RAJDEM TURYSTYCZNYM „MERCEDES RALLY 2016”

Regulamin szczegółowy
1. Organizator

Organizatorem  zlotu jest stowarzyszenie Mercedes Toruń Club.

      2.  Kierownictwo zlotu

Dyrektor Łukasz Bukowski
V-ce Dyrektor ds. organizacyjnych Krzysztof Bogucki

V-ce Dyrektor ds. sportowych Tomasz Cieślak
V-ce Dyrektor ds. programowych Patryk Glaubert

V-ce Dyrektor ds. rekreacji Tomasz Szczutowski
 Kierownik biura zlotu Aleksandra Osmańska

Kierownik komisji obliczeń Tomasz Bartoszewicz
Kierownik Rajdu Turystycznego Stanisław Marasek

Koordynator zlotu Tomasz Niejadlik

3. Termin, miejsce zlotu i zgłoszenia
    Zlot odbędzie się w dniach 13-15. maja 2016r. bez względu na pogodę.

Dla osób korzystających z bazy noclegowej  ostateczny  termin  składania zgłoszeń
upływa z dniem 09.05.2016 roku. 
Wypełnione karty  zgłoszeniowe należy  przesyłać  drogą  elektroniczną  na adres  e-
mail: kontakt@mercedestorunclub.pl  lub mercedestorun@wp.pl.
W przypadku wątpliwości prosimy dzwonić pod numer: (+48) 605 58 57 51.

Termin  przyjmowania  zgłoszeń  jest  podyktowany  koniecznością  rezerwacji
noclegów i  posiłków dla Państwa. Po tym terminie zgłoszenia będą  przyjmowane
(również  w  trakcie  zlotu!),  lecz  w  tym  przypadku  organizator  nie  gwarantuje
zakwaterowania  w  hotelu.  Zakwaterowanie  będzie  rezerwowane  do  momentu
wyczerpania  się  wolnych  miejsc  (decyduje  kolejność  zgłoszeń,  czyli  data  wpływu
wybranego wariantu wpisowego na podane konto). 
!!! Warunkiem przyj ęcia tego typu  zgłoszenia jest wpłacenie wpisowego na konto
BANK BGŻ BNP PARIBAS nr 87 2030 0045 1110 0000 0363 2450

(z  dopiskiem  „Mercedes  2016  –  wpisowe”)  i  przesłanie  drogą  mailową
(kontakt@mercedestorunclub.pl lub  mercedestorun@wp.pl) czytelnie  wypełnionej
karty  zgłoszeniowej,  która  jest  załącznikiem  do  niniejszego  regulaminu.  Przed
dokonaniem  wpłaty  prosimy  o  telefoniczne  lub  mailowe  potwierdzenie,  czy
interesujący Państwa wariant noclegu jest jeszcze w ofercie (czy są  jeszcze wolne
miejsca dla danego rodzaju noclegu).



Dokonanie  zgłoszenia  stanowi  potwierdzenie  znajomości  i  akceptację  regulaminu
imprezy  i  jego  postanowień  w  formie  komunikatów  oraz  jest  podstawą  dla
organizatora do podejmowania stosownych działań i rezerwacji. Kwota wpłaconego
wpisowego nie podlega zwrotowi w przypadku nie przybycia na imprezę. 

Załogę rajdu turystycznego stanowi kierowca i pilot. Warunkowo można w nim wziąć
udział również jednoosobowo. Inne osoby jadące w danym samochodzie są traktowane
jako osoby towarzyszące.

4. Uczestnictwo i wpisowe.

Wpisowe  składa się z następujących wariantów świadczeń:

1. dwa  noclegi  (13/14.05.2016r.  I  14/15.05.2016r.)  z kolacją  (piątek)  dwoma
śniadaniami  (sobota,  niedziela),  posiłkiem  na  torze  (sobota),  obiadokolacją
(sobota)  i  wieczornym bankietem  (sobota)  -  280  zł/os.  [koszt  uczestnictwa  w
pełnym wariancie] 

2. jeden  nocleg  (wybrany  przez  uczestnika)  ze  śniadaniem,  posiłkiem  na  torze
(sobota), bankietem (sobota) i kolacją lub obiadokolacją – 190 zł/os. 

DODATKOWO  W  CENIE  POBYTU  WEJ ŚCIE  DO  STREFY  SPA  W  SIŁOWNI
CHAMPION, ZNAJDUJ ĄCEJ SIĘ W TYM SAMYM BUDYNKU.

3. bez noclegu, z posiłkiem torze, obiadokolacją i bankietem – 110zł/os.
4. wpisowe dla osób nie korzystających z noclegu i bez posiłków oferowanych przez 

Organizatora – 30 zł./os.

Poza  podstawowymi,  BEZPŁATNYMI  atrakcjami  dla  Uczestników  w  programie
przewidziane są DODATKOWE, opcjonalne atrakcje wyłącznie dla zainteresowanych.
Możliwość  skorzystania z nich wiąże się  z opłatą  niezależną  od wpisowego. Są  m.in.
przejażdżki gokartami i co-drive’y u boku zawodników.

Uczestnictwo  dzieci  i  osób  zainteresowanych  pokojami  jednoosobowymi  według
indywidualnych uzgodnień.

Rezerwacji posiłków i noclegów dokonuje organizator.

Maksymalna ilość uczestników startujących w rajdzie turystycznym wynosi 30 załóg. O
udziale w nim decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Program IX Ogólnopolskiego Zlotu Mercedes-Benz w Toruniu i
Chełmnie

Piątek, 13. maja 2016r.

godz. 13.30 - otwarcie biura Zlotu w hali sportowo-widowiskowej Arena Toruń / Hotelu 
Meeting*** przy ul. gen. J. Bema 73-89 w Toruniu; 

http://hotelmeeting.pl/



godz. 13.30 – 17.00 – powitanie pierwszej grupy Uczestników w bazie hotelowej Zlotu;

godz. 15.00 – początek Rajdu Turystycznego „Mercedes Rally 2016” (start pierwszej 
załogi);

godz. 17.00 – wyjazd Uczestników Zlotu nie biorących udziału w Rajdzie sprzed hali 
Arena Toruń w kierunku Chełmna;

godz. 17.30 – planowany przyjazd pierwszej załogi uczestniczącej w Rajdzie na Rynek w
Chełmnie;

godz. 18.00 – wjazd kolumny Uczestników Zlotu nie biorących udziału w Rajdzie na 
Rynek w Chełmnie, wystawa aut.

godz. 18.15 – zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowej części Chełmna – jednego z 
najpiękniejszych polskich miast malowniczo położonego na wzgórzu nad Wisłą, 
nazywanego też Polskim Miastem Zakochanych (w miejscowej farze od kilku wieków 
przechowywana jest m.in. relikwia świętego Walentego), posiadającego unikalny, prawie
nienaruszony przez wieki średniowieczny układ urbanistyczny, w skład którego 
wchodzą bezcenne zabytki znajdujące się na liście Europejskiego Szlaku Gotyku 
Ceglanego.

Więcej o CHEŁMNIE:

http://chelmno.pl/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chełmno

http://chelmno.com.pl/

godz. 20.15 – wyjazd kolumny Mercedesów z chełmińskiego Rynku w stronę Torunia;

godz. 21.10 – powrót do Hotelu Meeting, kolacja dla uczestników 

Sobota, 14. maja 2016r. 

ARENA TORUŃ ul.   gen. J. Bema 73-89 w Toruniu

godz. 08.20 - śniadanie dla osób nocujących w Hotelu Meeting***; 

godz. 09.00 -12.00 – wystawa aut przed halą sportowo-widowiskową przy ul. Bema 
połączona ze szczegółową prezentacją wybranych modeli;

godz. 09.00-11.45 – prezentacja wnętrza hali sportowo-widowiskowej ARENA TORUŃ, 
jednego z najnowocześniejszych obiektów sportowych w Polsce, nagrodzonego wieloma 
prestiżowymi wyróżnieniami (m.in. tytułem Sportowy Obiekt Roku 2014 nadanym 
przez kapitułę konkursu Budowniczy Polskiego Sportu), goszczącego m.in. liczne 
wydarzenia rangi mistrzostw Polski, Europy i świata.



http://arenatorun.pl/

godz. 10.30 – oficjalne otwarcie Zlotu;

godz. 11.50 – wyjazd aut  sprzed Areny Toruń w stronę stadionu MOTOARENA 
(Uwaga! Przejazd w warunkach normalnego ruchu ulicznego z zachowaniem należytych
zasad ostrożności i przestrzeganiem przepisów kodeksu drogowego);

MOTOARENA, ul. Pera Jonssona 7

godz. 12.00 - otwarcie parkingów i obiektu dla Uczestników Zlotu;

godz. 12.00-18.00 – wystawa aut pod Motoareną; 

godz. 12.15 – pokazowe przejazdy sportowych Mercedesów po pętli przylegającego do 
Motoareny wyczynowego toru kartingowego AWIX Racing Arena;

godz. 12.30 – blok Drift Taxi – przejazdy dla publiczności u boku zawodników;

godz. 12.30-14.30 – I blok konkurencji rekreacyjnych (m.in. konkurencje dla dzieci, 9. 
Mistrzostwa Polski w Rzucie Moherowym Beretem, „pijany rower”, zawody w rzucie 
oponą) 

godz. 13.00 oraz 13.30 – zwiedzanie wraz z przewodnikiem MOTOARENY – 
najlepszego stadionu żużlowego na świecie (obiektu na którym odbywają się m.in. rundy
Speedway Grand Prix – indywidualnych żużlowych mistrzostw świata);

godz. 13.00 – przejazdy treningowe Uczestników Zlotu autami po torze kartingowym 
oraz Drift Taxi;

godz. 13.30 – 9. Mistrz Mercedes Mini-Max – próba sportowa na czas dla wszystkich 
chętnych (pętla toru kartingowego AWIX Racing Arena);

godz. 14.00 - OLDTIMER SEARCH - weryfikacja zabytkowych egzemplarzy pod kątem
udziału w INTERNATIONAL MERCEDES-BENZ MEETING 130TH  
ANNIVERSARY - TORU Ń 2016, czyli Zlocie Zabytkowych Mercedesów z okazji 130-
lecia marki;

godz. 14.30-15.30 – wyścigi gokartami po torze kartingowym: konkurencja zespołowa, 
rywalizacja pomiędzy klubami, grupami*;

godz.  14.30-17.00 – II blok konkurencji rekreacyjnych (m.in. konkurencje dla dzieci, 
konkurencje zręcznościowe dla dorosłych, przeciąganie ciężarówki – ciągnik siodłowy 
Mercedes-Benz Actros [rywalizacja pomiędzy klubami, konkurencja zespołowa*] oraz 
Super Ekspert – konkurs z wiedzy nt. marki i pojazdów Mercedes-Benz;

* Wyniki dru żynowej rywalizacji w wyścigach gokartami oraz przeciąganiu ciężarówki 
przy użyciu liny będą ze sobą zsumowane; najlepsza ekipa otrzyma puchar za 
zwycięstwo w mistrzostwach międzyklubowych.

godz. 15.30-17.30 – indywidualne jazdy gokartami (jazdy treningowe, wyścigi);  



godz. 18.00 – zakończenie pobytu na Motoarenie i w jej otoczeniu; 

 Wstęp dla widzów bezpłatny.

 

Pod Motoareną podczas Zlotu będą funkcjonowały także punkty gastronomiczne.

  

 

HOTEL MEETING*** [CZ ĘŚĆ WIECZORNA]

godz. 19.00 – 19.30 – obiadokolacja dla osób korzystających z bazy hotelowej Zlotu;

godz. 21.00 – Biesiada z Mercedesem (bankiet, DJ, inne atrakcje).

 

Niedziela, 17. maja 2015r.

godz. 09.00 - śniadanie dla osób nocujących w Hotelu Meeting;

godz. 09.45 – ARENA TORUŃ, konkurencja sportowo-rekreacyjna w hali na bieżni 
lekkoatletycznej;

godz. 10.50 – wyjazd kolumny aut z bazy hotelowej;

godz. 11.00 – zwiedzanie wraz  z przewodnikiem CENTRUM KULTURALNO-
KONGRESOWEGO „JORDANKI”, nowoczesnej, wielofunkcyjn ej sali koncertowo-
kongresowej otwartej pod koniec ubiegłego roku w centrum Torunia 
(http://www.jordanki.torun.pl );

godz. 12.00-14.00 – wystawa aut w centrum Torunia (pobyt na Rynku Nowomiejskim 
lub na Bulwarze Filadelfijskim), oficjalne zakończenie Zlotu;

godz. 15.00 – pobyt na największym corocznym festynie rodzinnym w Toruniu (os. 
Bielawy).

Organizator zastrzega sobie możliwość pewnych zmian w programie. W tym przypadku
o sprawach istotnych uczestnicy informowani będą za pomocą odrębnych komunikatów.

6. Klasyfikacje dla uczestników

W ramach zlotu  zostaną przeprowadzone następujące klasyfikacje:
a) Mercedes RALLY 2015;
b) Mistrz Mercedes Mini-Max – dla najlepszych w odrębnych próbach sportowych;



c) SuperExpert – dla znawców marki Mercedes-Benz;
d) inne.

7. JURY 

Jerzy Celmer Przewodniczący
Jan Bronchard Członek
Tomasz Romanowski Członek

8. Postanowienia końcowe

Uczestnicy  Zlotu  i  Rajdu  powinni  posiadać  dokumenty  wymagane  regulaminem.
Prosimy zabrać ze sobą: apteczkę, przybory do pisania i strój sportowy.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody osobowe, jak
też szkody w mieniu, zarówno uczestników Zlotu jak też osób trzecich, wyrządzone
przez innych uczestników Zlotu,  jak też  osoby trzecie.  Uczestnicy biorą  udział w
imprezie na własną odpowiedzialność - ubezpieczają się we własnym zakresie. Rajd
zostanie przeprowadzony w warunkach normalnego ruchu drogowego, wobec czego
jego  uczestnicy  zobowiązują  się  przestrzegać  bezwarunkowo  przepisów  ruchu
drogowego.  Interpretacja  regulaminu zlotu  należy  do Jury  imprezy.  Organizator
zastrzega  sobie  możliwość  dokonywania  zmian  i  wydawania  dodatkowych
komunikatów i zarządzeń.
Postępowanie prawne odnośnie współzawodnictwa i uczestnictwa jest wykluczone.
Osoba  zgłaszająca  (uczestnik  podpisujący  zgłoszenie)  bierze  odpowiedzialność  za
wszystkie  zgłoszone  przez  siebie  osoby.  Wszyscy  Uczestnicy  zobowiązani  są  do
przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do poleceń kierownictwa
Zlotu i służb porządkowych.
Koniecznie  należy  zabrać  ze  sobą  płomienny  uśmiech,  dobry  humor  i  mnóstwo
pozytywnej energii.

Osoby zainteresowane prosimy o możliwie szybkie dokonywanie zgłoszeń.

Telefony kontaktowe: Tomasz Niejadlik: (+48) 605 58 57 51
                                      Łukasz Bukowski: (+48) 501 292 376

  
   

Serdecznie zapraszamy 
Organizatorzy


