
Organizator zapewnia:  
- podłączenie do sieci 230V max 800W 

- ciepłą i zimną wodę, 

- dostęp do WC oraz prysznicy 

- udział w programie zlotu 

Organizator prosi o: 

- dobrą zabawę :) 

- trzymanie zwierząt na uwięzi oraz sprzątanie po swoich pupilach 

- poruszanie się samochodami po terenie ośrodka z najwyższą ostrożnością  

- oszczędne korzystanie z wody oraz energii elektrycznej 

 

 

PATRONAT HONOROWY NAD ZLOTEM OBJĘLI: 

                               Starosta Chrzanowski – Adam Potocki 

Burmistrz Miasta Chrzanowa – Ryszard Kosowski 
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 Automobilklub Mysłowicki 
ul. Obrzeżna Północna 24, 41-400 Mysłowice 

 

 

 

 

 

Automobilklub Mysłowicki 

Sekcja Caravaningu ‘JAWOR’ 

zaprasza w dniach 

16-18.05.2014 

na 

III OGÓLNOPOLSKI MAJÓWKOWY ZLOT  

‘JAWORKI 2014’ 

oraz 

PUCHAR ŚLĄSKA W JEŹDZIE SAMOCHODEM Z PRZYCZEPĄ 

PUCHAR ŚLĄSKA PAŃ  
W JEŹDZIE SPRAWNOŚCIOWEJ SAMOCHODEM  

 

 

 

 

 

  



 

Miejsce: Ośrodek Rekreacyjny ‘BASEN-KĄTY’ 
             ul. Leśna w Chrzanowie (32-500) 

Koszt uczestnictwa:  

120 zł od załogi (2 osoby dorosłe + 2 dzieci), załoga z 1 osobą dorosłą 100 zł.              

dodatkowa osoba dorosła w załodze:  30 zł 
 
Płatność przelewem na konto do dnia 10 maja 2014 lub gotówką na miejscu: 

Automobilklub Mysłowicki,  
ul. Obrzeżna Północna 24, 41-400 Mysłowice              
94 1240 4315 1111 0000 5296 3298  z dopiskiem ‘opłata zlotowa’ 

Termin zgłoszeń na zlot: 10  maja 2014  

Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonym formularzu e-mailem  

Zgłoszenia oraz informacje: 

biuro@automobilklubmyslowicki.pl tel. 32 222 28 18 

grzegorz@mikunda.com.pl  tel. 513 013 313 

 

Uczestnicy zlotu przyjeżdżają na imprezę na własną odpowiedzialność. Organizator  
i kierownictwo imprezy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe 
lub spowodowane zarówno przez uczestników jak i osoby trzecie w czasie trwania 
imprezy. 

Sztab zlotu: 

Komandor:    Grzegorz Mikunda 

V-ce Komandor ds. organizacyjnych Jan Klos 

V-ce Komandor ds. technicznych Jan Mioduszewski  

Zabezpieczenie medyczne  Jolanta Szymura-Klos, Grażyna Zmorek 

Kwatermistrz    Alojzy Kobiela,  

Biuro Zlotu:    Jerzy Zmorek, Anna Kupis-Szreniawska,  

oraz członkowie Automobilklubu Mysłowickiego z rodzinami 

 

 

PROGRAM ZLOTU 

16.05.2014  (piątek) 
12.00  otwarcie biura zlotu, przyjmowanie załóg 
18.30  otwarcie zlotu 
19.00  zabawa taneczna dla dzieci 
20.30  impreza taneczna z DJ-em   
??.??   cisza nocna 
 
17.05.2014  (sobota) 
08.30 – pobudka wstać … 
9.30 – 12.30  turniej w minigolfa dla dorosłych o Puchar Starosty Chrzanowskiego  
10.00 – 12.00 zabawy, konkursy dla dzieci w wieku 3-12 lat 
12.30 – 13.30 przerwa obiadowa 
13.30 odprawa zawodników startujących w Pucharze Śląska 
14.00 – 18.00 konkurencje Pucharu  Śląska w Jeździe Samochodem z Przyczepą 
oraz Pucharu Śląska Pań w Jeździe Sprawnościowej Samochodem 
15.00 – 17.00 turniej w minigolfa dla młodzieży 13-18 lat o Puchar Burmistrza 
Miasta Chrzanowa 
16.00 – 17.00 konkurs plastyczny dla dzieci  
19.00  rozdanie upominków dla dzieci  
19.30  podsumowanie oraz wręczenie nagród zwycięzcom konkursów i konkurencji 
dla dorosłych 
20.30  wspólne spotkanie przy ognisku z pieczeniem kiełbasek  
 
18.05.2014 (niedziela) 
09.00  wyjazd na wycieczkę autokarową do Doliny Będkowskiej  
           (wpisowe 5 zł/osoba płatne w biurze zlotu) 
10.00 – Wycieczka rowerowa – Leśna Wyprawa 
14.00 – Zakończenie zlotu 
 

- Podczas trwania zlotu będzie możliwość zakupienia ciepłych posiłków na stoisku 

gastronomicznym  oraz zestawów obiadowych w cenie 15 zł (zupa+ drugie danie). 

- Zachęcamy do zabrania rowerów z uwagi na dostępne  liczne trasy i ścieżki 

rowerowe (możliwość zorganizowania w sobotę dodatkowej wycieczki rowerowej). 

- Każdy uczestnik konkursu Pucharu Śląska otrzyma okolicznościową koszulkę. 



 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA na Ogólnopolski Zlot Caravaningowy „JAWORKI 2014” 

Nazwa 
klubu/automobilklubu 

 

Osoby dorosłe  
(imię i nazwisko) 

 

 

 

Dzieci   
(imię i nazwisko  

oraz data urodzenia) 

  

  

  

E-mail  (jeżeli jesteście Państwo 

zainteresowani uczestnictwem  
w naszych imprezach) 

 

Przyczepa* Samochód kempingowy* 

Dodatkowe informacje: Dodatkowa opłata 
Ilość osób 

Puchar Śląska w Jeździe Samochodem z Przyczepą 
10 zł/osobę (PZM) 

20 zł/ osobę  
 

Puchar Śląska Pań w Jeździe Sprawnościowej 
Samochodem 

10 zł/osobę (PZM) 
20 zł/ osobę 

 

Wycieczka autokarowa  do Doliny Będkowskiej 5 zł/osobę 
 

Wycieczka rowerowa (niedziela) -------  

Zestaw obiadowy – 17.05.2014 15,00/1 szt  

Zestaw obiadowy – 18.05.2014 15,00/1 szt 
 

         Niniejszym oświadczam, że mój udział w imprezie jest dobrowolny, jak również przyjmuję  
do wiadomości, że Organizator imprezy nie przejmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty  
w stosunku do załóg i ich sprzętu jak i za spowodowane przez nich pośrednio lub bezpośrednio szkody  
i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia. Zrzekam się jakichkolwiek roszczeń w stosunku  
do Organizatora za szkody, których jestem sprawcą. Obowiązuje w tym zakresie ubezpieczenie w ramach 
istniejących przepisów. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice/opiekunowie. 
         Ponadto deklaruję znajomość przepisów Regulaminów: Puchar Śląska w Jeździe Samochodem z Przyczepą 
oraz Puchar Śląska Pań w Jeździe Sprawnościowej Samochodem  na rok 2014 i wszelkich komunikatów 
wydanych przez Organizatora dotyczących zlotu „Jaworki 2014” oraz gwarantuję podporządkowanie się 
wszystkim tym przepisom bez wyjątku.  
         Wszystkich uczestników obowiązuje znajomość przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym i stosowanie 
się do nich. Oświadczam, że pojazd wraz z przyczepą/samochód kempingowy posiada ważne badanie 
techniczne oraz aktualne ubezpieczenie OC pojazdu mechanicznego. 
         Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz rozpowszechnianie 
mojego wizerunku przez Organizatora i PZM na potrzeby organizacyjne i marketingowe (kolejno  
w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 4.02.1994 r  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a)  
o przysługujących mi w związku z tym prawach. Administratorem danych jest Automobilklub Mysłowicki,  
z siedzibą w Mysłowicach, przy ul. Obrzeżnej Północnej 24.  

Czytelny podpis członka załogi 
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