
1.Organizator: Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski 
ul. Piastowska 58,  47-200 Kędzierzyn-Koźle                                      
przy współpracy z ZO PZM w Opolu 

Konto bankowe – Bank BNP Paribas Bank Polska SA                                   
nr: 21 2030 0045 1110 0000 0238 5830 

Numery kontaktowe:   Olek     tel. 601 526 022                                    
Janusz tel. 606 322 394       

www.ak-k.pl adres e-mail: rajdy@ak-k.pl 

2. Cel zlotu Celem zlotu jest: • uczczenie pamięci Jacka Nowaka            
• doskonalenie wiedzy z przepisów ruchu drogowego • zacieśnienie       
i odnowienie kontaktów pomiędzy uczestnikami zlotu, • krzewienie 
kultury biwakowania • podniesienie wiedzy o eko-motoryzacji.  

3. Miejsce i czas trwania zlotu Zlot odbędzie się na terenie ośrodka 
„RUEDA” w Januszkowicach                                                                       
woj. opolskie, Januszkowice ul. Wolności 64a 

GPS: 50.395020, 18.134946 
                                                                                                                      
4. Uczestnictwo Uczestnicy imprezy – turyści caravaningowi,                
którzy dokonali zgłoszenia, wnieśli wpisowe w nieprzekraczającym 
terminie do 10.09.2022r. i przyjechali na zlot samochodem z przyczepą 
campingową, samochodem campingowym lub samochodem                   
z namiotem. Przyjmowanie załóg po wyznaczonym terminie będzie 
uzależnione od dostępności miejsc na ośrodku. Uczestnictwo w zlocie 
osób nie zrzeszonych w PZM będzie uzależnione od dostępności 
miejsc.  

5. Wpisowe Wysokość wpisowego za udział w zlocie dla załóg wynosi 
200 zł od załogi - max. 2 osoby dorosłe. Opłata za każdą dodatkową 
osobę wynosi 50 zł. Opłatę należy wpłacić na konto klubu z dopiskiem 
"zlot"; prosimy o podanie nazwiska, ilości osób w załodze, nazwę klubu / 
nie zrzeszeni, rodzaj pojazdu: kamper, przyczepa, namiot.  

Dla uczestników, którzy zadeklarują udział w imprezie i dokonają wpłaty 
do dnia 31.08.2022r zniżka 20%. 

 

6. Świadczenia organizatora W ramach wpisowego uczestnicy zlotu 
otrzymują: • miejsce na polu biwakowym • możliwość zasilania energią 
elektryczną o mocy max 0,7 kW • uczestnictwo w imprezach 
towarzyszących EKO-MOTO-FORUM • możliwość udziału w 
spotkaniach i konkursach w czasie zlotu, • możliwość zdobycia nagród 
w konkursach, • uczestnictwo osób dorosłych w "Biesiadzie"                       
z poczęstunkiem • uczestnictwo dzieci w zabawach •  

7. Przebieg imprezy Impreza przebiegać będzie zgodnie z programem 
zlotu.  

8. Postanowienia końcowe Podpis przedstawiciela załogi w karcie 
uczestnictwa załogi jest równoznaczny z przyjęciem przez Załogę 
postanowień regulaminu zlotu oraz regulaminu przebywania na terenie 
ośrodka „RUEDA” w Januszkowicach. Uczestnik bierze udział                    
w imprezie na własne ryzyko, organizator nie przyjmuje żadnej 
odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników                
i ich sprzętu, jak również za szkody spowodowane przez nich w 
stosunku do osób trzecich i ich mienia. Opiekunowie zabranych                 
na imprezę zwierząt domowych powinni zapewnić im właściwą opiekę. 
Organizator zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian i uzupełnień              
do regulaminu imprezy oraz interpretacji zawartych w nim postanowień 

9. Sztab Zlotu:  Komandor: Aleksander Błażewicz                        
V-ce komandor: Janusz Nowak                                       
V-ce komandor: Jacek Księżarek                       
Biuro zlotu: Izabela Nowak, Iwona Kluk 

Organizatorzy: Marzena Księżarek, Marzena 
Sennik, Zenon Wiertelorz, Józef Czupioł, Marek 
Kulik, Tomasz Mielnik, Przemek Mielnik, Boguś 
Rudnicki, Rafał Czub, Adam Kurkowski, Wojciech 
Kluk, Prezes Zdzisław Maciejec i inni członkowie 
Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielskiego         

 

 
 

 

http://www.ak-k.pl/
mailto:rajdy@ak-k.pl


PROGRAM ZLOTU:         

               16.09.2022 (piątek)      

godz. 15:00 – otwarcie biura zlotu,                                                                                                        
godz. 19:00 – uroczyste otwarcie zlotu,                                             
godz. 18:30 – mini disco dla najmłodszych,                                           
godz. 19:00 – wspomnienia o Jacku Nowaku                                                                                  
godz. 20:00 – biesiada przy muzyce z posiłkiem zlotowym                                                            
godz. 24:00 – cisza nocna  

                                               17.09.2022 (sobota)   
 
od godz. 9:00 – rozpoczęcie EKO-MOTO-FORUM,  
godz. 10:00 - Rodzinne zawody siatkarskie                                                             
godz. 10:00 - Próba ekologiczna „O kropelce” 
godz. 12:00 - Warsztaty „camping z pupilem”                                              
godz. 15:00 - Eko-rajd turystyczno-nawigacyjny                                              
godz. 16:00 - Zlot samochodów i motocykli zabytkowych 
godz. 16:00 - Spotkanie z seniorami PZM 
godz. 18:30 - mini disco dla najmłodszych 
godz. 19:00 – biesiada przy muzyce z posiłkiem zlotowym 
godz. 24:00 – cisza nocna  
 
                                                18.09.2022 (niedziela)                                   
 
od godz. 9:00 – kontynuacja EKO-MOTO-FORUM,                         
Wystawy dot. ekomotoryzacji i bezpieczeństwa pojazdów 
Miasteczko ruchu drogowego i rowerowy tor przeszkód 
Pokaz ratownictwa drogowego, warsztaty na manekinach  
Prezentacja samochodów elektrycznych, jazdy próbne 
Infrastruktura do aut elektrycznych 
godz. 16:00 – uroczyste zakończenie zlotu 

                   
 

 


	GPS: 50.395020, 18.134946

