
1.Organizator: Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki 
przy ZO PZM w Opolu  

                         Adres: Opole ul. Oleska 125a 

 Opolski Ruch Pojazdów Zabytkowych                                       
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski                                
Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 

Konto bankowe – Santander Bank Polska S.A.                                                 
nr: 76 1500 1575 1215 7000 9780 0000 

Numer telefonu +48 774556411, tel. kom. 502 386 692 
https://www.pzm.pl/zo/opole    

adres e-mail: zarzad-okregowy.opole@pzm.pl 

2. Cel zlotu  
•  promocja historii motoryzacji  
•  doskonalenie wiedzy z przepisów ruchu drogowego  
• podnoszenie bezpieczeństwa i umiejętności kierowców 
• prezentacja ekologicznych pojazdów i samochodów elektrycznych  
• podnoszenie wiedzy i umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy 
• podnoszenie świadomości zagrożeń w ruchu drogowym 
• zacieśnienie i odnowienie kontaktów pomiędzy uczestnikami 
• krzewienie kultury ekologicznego biwakowania 
• promocja regionu opolskiego jako atrakcyjnego dla turystyki 
• prezentacja sportu motorowego i jego różnych dyscyplin 
• prezentacja klubów motorowych PZM na Opolszczyźnie 
• rywalizacja na rowerowym torze przeszkód 
• rywalizacja sportowa i turystyczna 

 

3. Uczestnictwo Uczestnicy imprezy – turyści zrzeszeni w PZM, którzy 
dokonali zgłoszenia i przyjechali na zlot samochodem (motocyklem) 
wyprodukowanym przed rokiem 1997. Uczestnictwo w zlocie osób               
nie zrzeszonych w PZM będzie uzależnione od dostępności miejsc.  

5. Wpisowe Wysokość wpisowego za udział w zlocie wynosi 25 zł                  
od osoby dorosłej.  

 

6. Świadczenia organizatora                                                                              
W ramach wpisowego uczestnicy zlotu otrzymują:  

• uczestnictwo w imprezach towarzyszących EKO-MOTO-FORUM           
• możliwość udziału w spotkaniach i konkursach                                            
• możliwość zdobycia nagród w konkursach                                                   
• uczestnictwo w spotkaniu seniorów z poczęstunkiem     

7. Postanowienia końcowe  

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.                          
Organizator zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian i uzupełnień             
do regulaminu imprezy oraz interpretacji zawartych w nim postanowień 

 

PROGRAM:          17.09.2022 (sobota)    

                                    
od godz. 9:00 – zbiórka uczestników 

 
Kędzierzy-Koźle Parking przy „Krytej Pływalni” 

Aleja Jana Pawła II nr 31 
 
Wystawa i przejazdy próbne aut elektrycznych 
Miasteczko ruchu drogowego i rowerowy tor przeszkód 
Pokaz ratownictwa drogowego, symulatory, manekiny  
warsztaty i ćwiczenia dla wszystkich 
Eko-Rajd turystyczno-nawigacyjny  
Próba „O kropelce” na trasie Kędzierzyn-Koźle - Januszkowice 
 
godz. 15:  przejazd – PARADA –  
ulicami Kędzierzyna-Koźla i okolic do Januszkowic                          
 
ok. godz. 16:00 – Spotkanie seniorów PZM 
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