
I Postanowienia ogólne
1. Zlot rowerowy „Szlakiem Księcia Hochberga”, zwany dalej Zlotem, odbędzie się w dniu 14 czerwca 2014 roku 
w godzinach 14.00 do 17.00 na obszarze historycznej ziemi pszczyńskiej pomiędzy miastami 
Łaziska, Tychy i Pszczyna.
2. Zlot ma charakter imprezy popularyzującej aktywny wypoczynek połączony ze zdobywaniem wiedzy na 
temat historycznej ziemi pszczyńskiej.
3. Za organizację Zlotu odpowiedzialne jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej (TMZP), Urząd 
Miejski w Pszczynie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, zwani dalej Organizatorem.
4. Organizatora reprezentuje 3 osobowe Jury.
5. Organizator przewiduje pamiątki dla 250 uczestników zlotu oraz dodatkowo 20 nagród książkowych.
6. Zasady Zlotu opisane są wyłącznie w poniższym dokumencie, zwanym dalej Regulaminem. Wszelkie 
inne informacje mają charakter wyłącznie informacyjny.

II Cel Zlotu
1. Popularyzacja Szlaku Zabytów Techniki Województwa Śląskiego. 
2. Krzewienie zamiłowania do krajoznawstwa i rozwijanie umiejętności turystycznych. 
3. Zapoznanie uczestników z zabytkami techniki położonymi na historycznej ziemi pszczyńskiej.
4. Wzmacnianie więzi koleżeńskich między turystami.
5. Wymiana doświadczeń między miłośnikami turystyki rowerowej. 
6. Propagowanie turystyki rodzinnej i aktywnych form wypoczynku. 
7. Propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się rowerzysty jako uczestnika ruchu drogowego.

III Uczestnicy
1. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, która:

a) ukończyła 18 lat (dopuszczalne jest zarejestrowanie osoby niepełnoletniej, jednakże dzieci do lat 13 
mogą brać udział w Zlocie jedynie pod opieką rodziców lub innej osoby ponoszącej odpowiedzialność za 
dziecko; obowiązkiem dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 18 lat uczestniczących w Zlocie jest posiadanie 
karty rowerowej oraz pisemnej zgody rodziców lub opiekuna prawnego).
b) nie jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

2. Przystąpienie do Zlotu odbywa się w momencie zarejestrowania się do uczestnictwa w Zlocie. 
3. Uczestnik przystępując do Zlotu zgadza się na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie 
i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i udostępnia je w celu 
przeprowadzenia Zlotu.
5. Uczestnik przystępując do Zlotu bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas 
trwania Zlotu za siebie oraz za osobę, dla której stanowi prawnego opiekuna. Odpowiedzialność obejmuje 
przede wszystkim szkody wyrządzone przez Uczestnika, a także szkody poniesione przez Uczestniku. 
Ewentualne ubezpieczenie OC oraz NNW leży po stronie Uczestnika.
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6. Uczestnik w trakcie Zlotu ma obowiązek postępować zgodnie z Regulaminem Zlotu pod groźbą 
wykluczenia ze Zlotu w przypadku postępowania niezgodnego.
7. Uczestnika obowiązują zasady wzajemnego poszanowania i tolerancji.
8. Uczestnik powinien posiadać sprawny rower wyposażony zgodnie z przepisami Prawa Ruchu Drogowego.
9. Uczestnik powinien posiadać przy sobie dokument tożsamości uprawniający do poruszania się po 
drogach publicznych. 
10. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać zasad Prawa Ruchu Drogowego, przepisów porządkowych, 
ppoż. i zarządzeń Organizatora Zlotu. 
11. Wskazane jest posiadanie przez Uczestnika stroju sportowego i kasku ochronnego.
12. Wskazane jest posiadanie przez Uczestnika przypięcia antykradzieżowego do roweru. 
13. Uczestnik zobowiązuje się do odpowiedniego przygotowania sprzętu (usunięcia wszelkich awarii, 
dokonania generalnego przeglądu sprzętu przed przystąpieniem do rejdu).

IV Rejestracja w Zlocie
1. Rejestracji do uczestnictwa w Zlocie dokonuje się poprzez zgłoszenie uczestnika:

a) na skrzynkę internetową umieszczoną pod adresem: industriada@muzeumprasy.pl 
podając dane zgodnie z poniższym formatem oraz podając w temacie korespondencji hasło „ZLOT 2014”:

Imię i nazwisko Miasto Tel. kom. e-mail Rok urodzenia

b) osobistą w dniu Zlotu w Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie przy ul. Piastowskiej 26.
2. Zapisy będą przyjmowane:

a) w przypadku zgłoszenia internetowego od godz. 0:00 w dniu 7 czerwca 2014r. do godz. 23:59 
w dniu 13 czerwca 2014r.
b) w godzinach od 10.00 do 14.00 w dniu 14 czerwca 2014r. lub do wyczerpania łącznego limitu 
250 uczestników Zlotu. 

3. Dopuszcza się aby osoby, które nie dokonają rejestracji w wyznaczonym terminie, a spełnią 
pozostałe warunki uczestnictwa, będą traktowane jak pozostali Uczestnicy. Jednak zarejestrowani 
wcześniej Uczestnicy, ze względu na ograniczoną liczbę 250 pamiątek związanych ze Zlotem, będą mieli 
pierwszeństwo ich otrzymania, a także pierwszeństwo w udziale losowaniu nagród.
4. Uczestnicy muszą stawić się na mecie Zlotu najpóźniej o godzinie 17:00 w celu potwierdzenia 
zakończenia udziału w Zlocie poprzez oddanie organizatorom potwierdzenia wizyty w wybranych 
obiektach Szlaku Zabytków Techniki tj. Muzeum Energetyki w Łaziskach lub Tyskiego Browarium oraz 
Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie. . 
5. Meta Zlotu znajduje się w Pszczynie na ul. Piastowskiej tuż przed budynkiem Muzeum Prasy Śląskiej.
6. Niezgłoszenie się na metę Zlotu o godz. 17:00 w dniu startu jest traktowane równoważnie z rezygnacją 
z udziału w Zlocie. 

V Zasady Zlotu
1. Uczestnicy są zobowiązani do znajomości Regulaminu Zlotu.
2. Zlot odbywać się będzie w dniu 14 czerwca 2014r. między godziną 14.00, a 17.00 na obszarze 
historycznej ziemi pszczyńskiej pomiędzy miastami Łaziska, Tychy i Pszczyna.
3. Pełne uczestnictwo w Zlocie, uprawniające do otrzymania pamiątki związanej ze Zlotem oraz udziału 
w losowaniu nagród polega na potwierdzonej wizycie w dniu Zlotu w co najmniej jednym obiekcie 
znajdującym się na Szlaku Zabytków Techniki, położonym w Łaziskach Górnych lub Tychach oraz 
potwierdzonej wizycie w Muzeum Prasy Śląskiej oraz przejechania odległości dzielącej te obiekty na rowerze.
4. Wybór trasy przejazdu Uczestników pomiędzy obiektami jest dowolny.



5. Potwierdzeniem wizyty w każdym z odwiedzonych obiektów powinien być stempel umieszczony na 
przygotowanej przez Organizatorów Karcie Zlotu udostępnionej na stronie www.muzeumprasy.pl lub na 
dowolnej kartce papierowej z naniesionym opisem:  
  Imię i Nazwisko Uczestnika (rok urodzenia) 
  Miasto 
  Nr telefonu 
  Zlot Rowerowy „Szlakiem Księcia Hochberga”  
  14.06.2014r. 
6. Dodatkowym potwierdzeniem powinno być zdjęcie uczestnika wraz z rowerem na tle odwiedzonego 
obiektu, które powinno być okazane na żądanie Organizatora.
7. Zakończeniem Zlotu jest sytuacja, w której Uczestnik odda potwierdzoną stemplami i poprawnie 
wypełnioną Kartę Zlotu na Mecie Zlotu, nie później niż o godz. 17.00 w dniu jego organizowania. 
8. Każdy Uczestnik rejestrujący zakończenie swojego udziału w Zlocie otrzyma pamiątkę związaną ze 
Zlotem – będzie to reprint mapy naszego regionu z naniesioną proponowaną trasą rowerową łączącą trzy 
obiekty Szlaku Zabytków Techniki tj. Muzeum Energetyki w Łaziskach, Tyskiego Browarium i Muzeum Prasy 
Śląskiej w Pszczynie.
9. Niezwłocznie po godz. 17.00 Jury rozlosuje wśród uczestników Zlotu 20 nagród książkowych. 
10. Elementem identyfikującym Uczestnika jest specjalnie przygotowana w tym celu karta uczestnictwa, 
zwana w dokumencie Kartą Zlotu.
11. W Grze może wziąć udział nie większa liczba niż 250 Uczestników. Jury zastrzega sobie możliwość 
zmiany liczby Uczestników podczas trwania Zlotu.
12. Przystąpienie do Zlotu jest bezpłatne.
13. Podczas Zlotu pomiędzy wybranymi obiektami Szlaku Zabytków Techniki można poruszać się wyłącznie 
na rowerze.
14. Zlot toczy się w normalnym ruchu drogowym i Uczestnicy są zobowiązani do zachowania szczególnej 
ostrożności. 
15. Organizator nie zapewnia opieki medycznej oraz serwisu technicznego dla Uczestników Zlotu.
16. Ewentualne nagrody dodatkowe ufundowane przez Sponsorów przyznawane będą na podstawie 
osobnych ustaleń Organizatorów ze Sponsorami.
17. Organizator zapewnia Uczestnikom napoje, które będą serwowane przez pszczyński 
Punkt „G”astronomiczny Bistro&Bar.

VI  Jury
1. Jury składa się z 3 osób, które zostaną wskazane przez Organizatora, a jego skład zostanie 
upubliczniony w dniu Zlotu.
2. Zadaniem Jury jest rozstrzyganie wszelkich kwestii związanych z przebiegiem Zlotu oraz 
przestrzeganiem Regulaminu Zlotu.
3. Opinia Jury jest nieodwołalna i nie podlega weryfikacji.
4. Jury ma prawo wyeliminować Uczestnika Zlotu bez podania przyczyny.
5. Jury ma prawo przerwać Zlot w dowolnym momencie po podaniu uzasadnienia.
6. Jury podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
7. Jury może podejmować decyzje wyłącznie w obecności wszystkich członków.
8. Ostateczna interpretacja Regulaminu Zlotu należy do Jury.

VII  Regulacje
1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia wszelkich możliwych kroków w celu przygotowania 
Zlotu w sposób zgodny z Regulaminem.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnika podczas trwania Zlotu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestnika podczas trwania Zlotu
4. Organizator nie jest stroną między Uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone 
przez Uczestników Zlotu.



5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony przez Uczestników sprzęt rowerowy.
6. Przejazd wybranej trasy odbywa się na zasadzie samoorganizacji, a Uczestnicy Zlotu dokonują jedynie 
rejestracji udziału w Zlocie. 

VIII Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin obowiązuje na czas trwania Zlotu.
2. Aktualny Regulamin znajduje się na stronach internetowych Organizatora www.tmzp.pl oraz www.
muzeumprasy.pl .
3. Zlot ma charakter Konkursu, który nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach 
i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004, Nr. 4, poz 27 z późniejszymi zmianami).
4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia 
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację konkursu.
5. Wszelkie zmiany Regulamin będą upublicznione na wskazanych powyżej stronach internetowych.


