
 

  

 

 

PROGRAM XV  ZLOTU OLDTIMERÓW - POJAZDÓW ZABYTKOWYCH  

W DOBRZENIU WIELKIM 

Organizator zlotu:  Wojewódzkie Zrzeszenie LZS Dobrzeń Wielki, Stowarzyszenie Obrony Samorządności  

NA SWOIM 

Współorganizator:     Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, Polski Związek Motorowy, Opolski Ruch Pojazdów 

Zabytkowych, Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 

Komitet Honorowy:  p. Andrzej Buła (Marszałek Województwa Opolskiego), p. Marek Pańka (Polski 

Związek Motorowy), p. Piotr Szlapa (Wójt Gminy Dobrzeń Wielki) 

Patronat Medialny:  Opowiecie.info, Echo Gmin Opolskich, Radio ParkFM, Radio Doxa, Radio RMF MAX, 

Nowa Trybuna Opolska 

Komandor Zlotu:     Zygmunt Poniży 609 989 350 

!!!!!Kochani prosimy otwórzcie swoje serca i portfele na wsparcie kosztowego leczenia 

dla 12 miesięcznego Antosia z Wołczyna, który choruje na rdzeniowy zanik mięśni.  

Będziemy licytować na rzecz naszego Bohaterskiego Maluszka Fiata 126p!!!!! 

Sobota 09.07.2022 

10.30 - 14.30  Rejestracja uczestników nad kąpieliskiem BALATON  

13.00 - Rajd Historic Rally 10 organizowany przez Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 

14.00 - 18.00  Konkursy: 

1) wiedzy o motoryzacji 

2) kanister Rally 

3) przeciąganie liny Traktorzyści VS Reszta Świata 

4) dla motocyklistów 

ok. 18.00 - wręczenie nagród rajdu historycznego 

ok. 20.00 - ognisko dla zlotowiczów nad kąpieliskiem Balaton 

Niedziela 10.07.2022 

12.00 Parada po terenie gminy 

13.10 "Gwiazda zlotu" - nagroda Komandora 

13.20 Człowiek Historia - najdłuższe "małżeństwo" kierowcy 

z pojazdem  

13.45 Uhonorowanie kierowcy, który miał najdalej na zlot  

14.05 Made in PRL - najlepiej odrodzony i zachowany pojazd 

„demoludów" 

14.20 Konkurs wiedzy o zlocie Oldtimerów 

14.30 Największy silnik zlotu  

14.55 Konkurs na najdłuższe czasowo dojeżdżanie do słupka 

15.45 Wybór mistera elegancji Grand Prix zlotu 

15.55 Stroje z epoki - wybór najlepiej przebranych właścicieli i ich pojazdów 

16.10 "Pan Samochodzik" - ogłoszenie wyników konkursu rysunkowego dla dzieci 

16.20 Jeżeli będą chętni to konkursy dla motocyklistów  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu 

REJESTRACJA W CZASIE ZLOTU W BIURZE ORGANIZATORA TYLKO POJAZDÓW POWYŻEJ 25 LAT 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 



REGULAMIN UCZESTNIKÓW ZLOTU w DOBRZENIU WIELKIM 

1. Uczestnicy przybywają na Zlot we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność oraz własny koszt. 

2. Każdy pojazd uczestniczący w Zlocie MUSI posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz ważny przegląd techniczny 

stanowiący dowód pełnej sprawności pojazdu, a kierujący pojazdem uczestniczącym w Zlocie MUSI posiadać prawo jazdy.  

3. Na terenie Zlotu każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Łamanie Regulaminu mogące 

bezpośrednio wpłynąć na bezpieczeństwo innych lub rażąco naruszające porządek, skutkować będzie konsekwencjami wliczając 

w to przymusowe usunięcie uczestnika z terenu Zlotu. Uczestnicy oprócz Regulaminu mają obowiązek respektować inne 

ustalenia i polecenia Organizatora dotyczące bezpieczeństwa i porządku. Organizator może wskazać osoby pilnujące porządku, 

a ich polecenia posiadają taką samą wagę jak Organizatorów. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania 

zmian w niniejszym regulaminie. 

4. Za szkody wyrządzone na Zlocie odpowiada wyrządzający szkodę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: kradzieże, 

włamania do samochodów i inne przypadki losowe. Każdy z uczestników odpowiada za swoje mienie i ma obowiązek 

zabezpieczyć się we własnym zakresie przed jego utratą w wyniku kradzieży, jak również zniszczenia. 

5. ZABRANIA SIĘ jakiegokolwiek ruchu pojazdu, kiedy kierujący JEST POD WPŁYWEM ALKOHOLU lub podobnie 

działającego środka. 

6. Używanie samochodu na terenach, gdzie odbywa się impreza dozwolone jest TYLKO I WYŁĄCZNIE za przyzwoleniem 

Organizatorów, w miejscu przez nich wskazanym i w czasie przez nich określonym, ujętych w Programie.  

7. Podczas przejazdów pomiędzy lokalizacjami ujętymi w Programie Zlotu uczestników obowiązują przepisy ruchu drogowego. 

Niedopuszczalne  

są sytuacje ignorowania znaków, sygnalizacji świetlnej, czy blokowania skrzyżowania przez uczestników Zlotu! Nie łam 

przepisów, nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo i nie goń na siłę reszty. 

8. Uczestnicy biorący udział w konkursach startują na własną odpowiedzialność, sami odpowiadają za ewentualne straty poniesione 

podczas przejazdów. Kierowca startujący w przynajmniej jednej próbie sprawnościowej MUSI posiadać aktualne prawo jazdy, 

natomiast pojazd MUSI posiadać ważny przegląd techniczny, obowiązkowe ubezpieczenie OC. 

9. Impreza ma służyć propagowaniu „starej” motoryzacji.   

10. Uprasza się o punktualność i zachowanie ostrożności. Wszelkie zniszczenia wynikające z niezgodnego z regulaminem  

i zasadami zachowania uczestnika będą usuwane na koszt właściciela samochodu.  

11. Organizator ma prawo wezwać do zaprzestania naruszeń Regulaminu, dokonać czynności zmierzających do usunięcia przyczyn 

naruszenia Regulaminu – również na koszt zobowiązanego. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Programie Zlotu podczas jego trwania, do możliwości odwołania części imprezy 

ze względu na brak frekwencji lub czynniki niezależne od organizatora. 

Kilka Słów od Komandora Zlotu - Zygmunta Poniży 

Koleżanki i Koledzy - Pasjonaci Oldtimerów - W imieniu swoim, jak i organizatorów  życzę Wam dobrej zabawy podczas kolejnej „odsłony” zlotu 

pojazdów zabytkowych. Impreza wzorem ubiegłych lat jest dwudniowa – zaczynamy 9 lipca w sobotę.  

Aby tradycji zlotowej stało się zadość w sobotę wieczorem zapraszam na wspólne pieczenie kiełbaski przy ognisku.  

Mam nadzieję że „pogodowe anomalia” nas ominą – choć gwarancji nie mogę dać… :P 

Pamiątkowe gadżety będą wręczane podczas rejestracji w namiocie organizacyjnym – ilość jest ograniczona więc może się zdarzyć ze w przypadku 

dużej frekwencji nie każdy je otrzyma… Gadżety, a także nagrody to zasługa naszych „wiernych- stałych” i nowo pozyskanych sponsorów, którym 

„stara motoryzacja” jest bliska i „miła oku”. Niniejszym serdecznie im dziękuję :) 

Łączy nas miłość do pojazdów z minionej epoki– pokażmy jak są piękne i wyjątkowe. Jadąc na zlot nie zapomnijcie o paliwie, „worku” części 

zapasowych i dobrym humorze ;D Podczas zlotu wymagana jest rozwaga i zdrowy rozsądek. Nie chcemy aby naszym perełkom i uczestnikom coś 

się stało! 

Jak macie jakieś pytania – kontakt do mnie 609 989 350, e-mail: staramotoryzacja@gmail.com 

SPONSORZY ZLOTU - dzięki nim mamy nagrody i gadżety  

CHEMIA BOMAR E. MARCINIAK Sp. Komandytowa Chróścina chemia motoryzacyjna; **KANO Sp.z.o.o Transport Spedycja Opole; 

**AUTO MOTO JAK Dobrzeń Wielki Sklep Motoryzacyjny; **Cukiernia KŁYSEK Czarnowąsy; **DOMIX-P Dobrzeń Mały Producent 

okien; **EURODOM Rusztowania Krystian Golombek Stare Siołkowice; **Serwis ogumienia KUC Stare Siołkowice; **Stara Kuźnia 

Dobrzeń Wielki sprzęt informatyczny, zdjęcia, odbitki, pieczątki; **Euromaster-Schmidt Opole naprawa układów wydechowych; **Ford 

Studio Opole Sklep Motoryzacyjny; **Lakiernictwo Samochodowe Roman GRYSZCZYK Popielów; **LELLEK sp. z o.o. Opole 

dealerów samochodów; **Serwis opon Wojciech FILIPOWICZ Kup; **Mariusz BUHL przyciemnianie szyb Narok k/Opola; **Sklep 

LEWIATAN Dobrzeń Wielki; **Marszałek Województwa Opolskiego; **Nagrobki Kamieniarstwo Józef SOLORZ Dobrzeń Wielki; 

**NORMET Artykuły Metalowe i Budowlane Dominik Slabik Dobrzeń Wielki; Autoryzowany salon sprzedaży EKO OKNA Dobrzeń 

Wielki;**PHU "FLOAT" Jadwiga Gryszyn Dobrzeń Wielki szkło budowlane; **PIEKARNIA Dobrzeń Wielki; **IDSA TRANS - 

Dobrzeń Wielki Stacja Diagnostyczna, Auto Myjnia; **Urząd Gminy Dobrzeń Wielki; ** Warzywa-Owoce-Kwiaty. Krzysztof ROJ 

Dobrzeń Wielki; **Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów REMICO Opole; ** Salon Fryzjerski Anna URBAŃSKA Dobrzeń Wielki; 

**Polski Związek Motorowy; **Al.Capone Sklep z alkoholami Dobrzeń Wielki; **Agencja PZU Dariusz KOKOT Dobrzeń Wielki, 

Opole-Czarnowąsy; **Usługi P-Poż Andrzej PALT Dobrzeń Wielki; **PIEKORZ Jolanta. Centrum Ogrodnicze, Dobrzeń Mały 

mailto:staramotoryzacja@gmail.com

