
Toruń, 15-17. maja 2015r. 
 

R E G U L A M I N 
 

VIII OGÓLNOPOLSKI ZLOT MERCEDES-BENZ W TORUNIU 
i GOLUBIU-DOBRZYNIU  

 
Regulamin szczegółowy 

1. Organizator 
Organizatorem  zlotu jest stowarzyszenie Mercedes Toruń Club. 

      2.  Kierownictwo zlotu 
 

Dyrektor Tomasz Niejadlik 
V-ce Dyrektor ds. organizacyjnych Łukasz Bukowski 

V-ce Dyrektor ds. sportowych Tomasz Cieślak 
V-ce Dyrektor ds. programowych Krzysztof Bogucki 
V-ce Dyrektor ds. technicznych Zbigniew Ligocki 

 Kierownik biura zlotu Joanna Strzelecka 
Szef komisji obliczeń Tomasz Cieślak 
Kierownik rekreacji Tomasz Szczutowski 

Kierownik Rajdu Turystycznego Tomasz Bartoszewicz 
 

3. Termin, miejsce zlotu i zgłoszenia 
    Zlot odbędzie się w dniach 15-17. maja 2015r. bez względu na pogodę. 
 
Dla osób korzystających z bazy noclegowej ostateczny termin składania zgłoszeń 
upływa z dniem 11.05.2015 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. 
 

 
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 nr 87 2030 0045 1110 0000 0363 2450 
(z dopiskiem „Mercedes 2015 – 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 (15/16.05.2015r. i 16/17.05.2015r.) z kolacją (piątek) dwoma 
śniadaniami (sobota, niedziela), posiłkiem na torze (sobota), obiadokolacją 
(sobota) i wieczornym bankietem (sobota) - 250 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 – 180 zł/os.  

3. bez noclegu, z posiłkiem torze, obiadokolacją i bankietem – 100zł/os. 
4. wpisowe dla osób nie korzystających z noclegu i bez posiłków oferowanych przez 

Organizatora – 30 zł./os.* 
*Osoby korzystające z tego wariantu mają zagwarantowany wjazd samochodem 
na obiekt MotoPark Toruń w trakcie zlotu i uczestnictwo w konkurencjach 
przewidzianych programem. 

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, co-drive’y u boku zawodników, park zabaw dla dzieci, paintball, 
strzelnica sportowa. 

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 VIII Ogólnopolskiego Zlotu Mercedes-Benz w 
Toruniu i Golubiu-Dobrzyniu 

Piątek, 15. maja 2015r. 
 
godz. 14.00 - otwarcie biura Zlotu w hotelu "Walter" przy ul. Droga Starotoru ńska 5A 
w Toruniu;  
godz. 14.00 – 17.00 – przywitanie pierwszej grupy uczestników w bazie hotelowej Zlotu; 
godz. 17.00 – wyjazd kolumny Mercedesów z bazy hotelowej Zlotu; 
godz. 17.00 - początek Rajdu Turystycznego „Mercedes Rally 2015” o Puchar 
Burmistrza Golubia-Dobrzynia;  
 



godz. 17.30 – wizyta w Kujawski Truck Center – siedzibie dealera ciężarowych aut 
Mercedes-Benz w Rogówku k. Torunia; 
godz. 18.30 – przyjazd do Golubia-Dobrzynia, oficjalne przywitanie zlotowiczów z 
udziałem władz miasta, wystawa aut na Rynku;  
godz. 18.45 – zwiedzanie zabytkowej części Golubia-Dobrzynia, prezentacja panoramy 
miasta z wieży kościoła;  
godz. 19.45 – rozstrzygnięcie konkursu dla mieszkańców Golubia-Dobrzynia związanego 
ze Zlotem Mercedes-Benz;  
godz. 20.00 – zbiórka Uczestników przy Kmicicowej Kolubrynie – atrapie legendarnej, 
wielkiej armaty, znanej z filmu „Potop”, powitanie w staropolskim stylu na 
średniowiecznym Zamku Golubskim, salwa z armaty; 
godz. 20.05 – zwiedzane zamku, poszukiwania ducha królewny Anny Wazówny ;) 
godz. 21.00 – kolacja na Zamku Golubskim; 
godz. 21.30 - powrót do Torunia; 
godz. 22.30 – przyjazd do bazy hotelowej Zlotu; 
 
Sobota, 16. maja 2015r.  
 
godz. 08.00 - śniadanie dla osób nocujących w hotelu "Walter";  
godz. 08.50 - wyjazd kolumny z bazy Zlotu na Rynek Nowomiejski;  
godz. 09.00 -12.00 – wystawa aut na RYNKU NOWOMIEJSKIM poł ączona ze 
szczegółową prezentacją wybranych modeli, zwiedzanie toruńskiej starówki; 
godz. 10.30 – oficjalne otwarcie Zlotu; 
godz. 11.50 – wyjazd aut  z Rynku Nowomiejskiego na MotoPark Toru ń (Uwaga! 
Przejazd w warunkach normalnego ruchu ulicznego z zachowaniem należytych zasad 
ostrożności i przestrzeganiem przepisów kodeksu drogowego); 
 
MOTOPARK TORU Ń, ul. Bielańska 66  
godz. 12.00 - otwarcie bram dla Uczestników i widzów;  
 
Tor samochodowy (2. Mercedes-Benz Drift Day, Mistrz Mercedes-Mini Max, pokazy) 
godz. 12.30 - Mercedes-Benz Drift Day 1 – treningi uczestników + drift taxi (przejazdy 
dla widzów u boku zawodników); 
godz. 14.00 - 15.00 - Mistrz Mercedes Mini-Max – próba sportowa na czas dla 
wszystkich chętnych; 
godz. 15.00 – pokazowe przejazdy po torze kierowcy rajdowego i uczestników imprez 
typu track day (m.in. Classicauto Cup i Classicauto Mercedes Challenge); 
godz. 14.30 – briefing dla uczestników 2. Mercedes-Benz Drift Day (obowiązkowy); 
godz. 15.20 – 2. Mercedes-Benz Drift Day (przejazdy kwalifikacyjne, finały); 
godz. 16.00 – nagrodzenie zwycięzców 2. Mercedes-Benz Drift Day i 8. Mistrz Mercedes 
Mini-Max; 
godz. 16.30 - Mercedes-Benz Drift Day - drift taxi (przejazdy dla publiczności u boku 
zawodników); 
godz. 18.00 – tor otwarty dla pozostałych Uczestników Zlotu; 
 
Otoczenie toru - park maszyn, tereny zielone (Piknik Motoryzacyjno-Rodzinny) 
godz. 12.00 - 19.00 – wystawa aut uczestników Zlotu; 
godz. 12.00- 19.00 – GIEŁDA aut i części dedykowanych do Mercedes-Benz (w 
wyznaczonym miejscu placu); 
godz. 12.30 - początek konkurencji rekreacyjnych - konkurencje dla dzieci; 
godz. 13.00 - prelekcje dotyczące bezpieczeństwa wraz ze stosownymi pokazami 
prowadzonymi przez ekspertów; 



godz. 13.00 – OLDTIMER SEARCH - weryfikacja zabytkowych egzemplarzy pod 
kątem udziału w INTERNATIONAL MERCEDES-BENZ MEETING 1 30TH 
ANNIVERSARY - TORU Ń 2016, czyli Zlocie Zabytkowych Mercedesów z okazji 130-
lecia marki (przed główną sceną); 
godz. 13.30 - VIII Mistrzostwa Polski w Rzucie Moherowym Beretem (konkurencja dla 
dzieci i dorosłych); 
godz. 14.00 - przeciąganie ciężarówki – ciągnik siodłowy Mercedes-Benz Actros 
(rywalizacja pomiędzy klubami, konkurencja zespołowa); 
godz. 14.00 - 15.30 – posiłek regeneracyjny; 
godz. 14.30 - „pijany rower”, konkurencje z alkogoglami; 
godz. 15.00 - ciąg dalszy konkurencji i zabaw dla dzieci 
godz. 16.15 - szczegółowa prezentacja wybranych aut uczestników Zlotu (pod sceną); 
godz. 16.40 - konkurs z wiedzy o Mercedes-Benz (na scenie); 
godz. 17.00 - rzut oponą (konkurencja siłowa dla chętnych). 
 
Obsługa muzyczna eventu: DJ Kristoff, Dj Wea 
Wstęp dla widzów bezpłatny. 
 
W MotoParku podczas Zlotu będą funkcjonowały także punkty gastronomiczne. 
 
*Popołudniu (około godz. 16.00-17.00) planowany jest ponadto pobyt kilku 
wyselekcjonowanych, zabytkowych Mercedesów na Rynku Staromiejskim w Toruniu 
(sesja foto, promocja Międzynarodowego Zlotu Zabytkowych Mercedesów – Toruń 
2016). 
 
 
HOTEL WALTER, ul. Droga Starotoru ńska 5A [CZĘŚĆ 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 "Walter"; 
godz. 10.00 - zebranie uczestników, oficjalne podsumowanie Zlotu; 
godz. 10.50 – wyjazd kolumny aut z bazy hotelowej; 
godz. 11.00 - wizyta na profesjonalnym torze kartingowym AWIX Racing Arena (za 
dodatkową opłatą przejazdy gokartami marki Sodi o mocy 9 lub 13 KM); 
godz. 12.15-13.15 - wystawa aut pod nową toruńską halą sportowo-widowiskową przy 
ul. Bema (Toruńska Infrastruktura Sportowa) wraz ze zwiedzaniem obiektu; 
godz. 13.15 – wyjazd kolumny aut w stronę toruńskiego zespołu staromiejskiego; 
godz. 13.30-15.30 - pobyt na Rynku Nowomiejskim, zakończenie Zlotu. 
 
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) Mercedes-Benz Drift Day Championships; 



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

 

7. JURY  
 

Jerzy Celmer Przewodniczący 
Jan Bronchard Członek 
Tomasz Chrząstowski Członek 

 

8. Postanowienia końcowe 
 
Dla zawodników uczestniczących w Mercedes-Benz Drift Day sporządzony zostanie 
dodatkowy regulamin zawodów. 
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 
                                      Krzysztof Bogucki: (+48) 502 244 383 

   
       
 

Serdecznie zapraszamy  
Organizatorzy 

 


