
X Zlot Weteranów Szos 

- HISTORIA NA KOŁACH 
 

19 – 21 lipca 2019 r. 

Stado Ogierów w Starogardzie Gdańskim ul. A. Mickiewicza 13 
  
 

 
 

ORGANIZATORZY 

Starogardzkie Centrum Kultury            Klub Motocykli Dawnych 

                                                               



Część zlotowa imprezy skierowana jest do pasjonatów starej 

motoryzacji. Uczestnictwo w zlocie odbywa się zgodnie z 

ograniczeniami regulaminu zlotu. Regulamin stanowi załącznik do 
niniejszego materiału oraz jest dostępny na stronie 

www.motoklubstg.pl  

Udział w oficjalnej części zlotu (konkursy, wyżywienie, gadżety 
zlotowe, itp.) tylko dla uczestników, którzy zarejestrują się w dniu 

zlotu. 

Zapraszamy również tych posiadaczy weteranów 2 i 4 kółek, 
którzy chcą lub mogą wziąć udział w imprezie tylko w sobotę: 
przyjeżdżajcie i chwalcie się Waszymi maszynami! Żadna 
maszyna spełniająca wymogi regulaminu nie jest zbyt śmieszna 
lub zbyt brzydka – ważne, że na niej przyjedziesz, a na pewno 
znajdzie się ktoś, kto to doceni! Impreza ma bardziej charakter 
pikniku niż typowego zlotu motocyklowego – najważniejsze jest 
spotkanie fantastycznych ludzi z tą samą pasją! 

Dla widzów: przewidujemy rozlosowanie nagrody niespodzianki 
za udział w głosowaniu na „Naj... pojazd zlotu”. 

Odpłatność za udział: 30 zł/osoby. W tej opłacie są m. 
innymi: znaczek zlotowy, obiad, kiełbaska na ognisko, miejsce pod 
namiot. 

Rejestracja uczestników na miejscu w sobotę. 

0-58-562- 40-01 

Na terenie zlotowym znajdują się stałe sanitariaty, umywalnie z ciepłą 

wodą i prysznice, bogate zaplecze gastronomiczne. 

Park maszynowy oświetlony, zabezpieczony i pod całodobową 
ochroną, a dla motocykli - nocny parking w stajni (stali goście już 

znają to miejsce). Stajnia bezpośrednio przylega do placu zlotowego. 

Miejsce parkingowe w stajni w cenie opłaty zlotowej. W przypadku 
załamania pogody, całe „życie” zlotowe przenosimy właśnie tam i 

integrujemy się jeszcze bardziej! 

 
Celem przewodnim imprezy jest: 

spotkanie w dobrym towarzystwie i przyjemność ze wspólnej pasji 
do weteranów szos. 



Ogólny plan imprezy 
Piątek 19.07.2019r.: 

Dotyczy uczestników zlotu 

16.00  przyjazdy uczestników zlotu, wieczór integracyjny, wspólne 

ognisko, opowieści z tras 

  

17:30               grupowy wyjazd – zwiedzanie Kociewia, w tym roku po raz 

pierwszy przejazd do Gminy Skarszewy (zwiedzanie z 

przewodnikiem Kościółka 24 h i grochówka) oraz wizyta w 

zakładzie: „Feniks” Zakład Produkcji Mebli Sp. z o.o. 

20.30  WESTERN PARTY w stajni nr 4 

 

Sobota 20.07.2019r.: 

Dotyczy uczestników zlotu 

9.00   – 16.00 rejestracja pojazdów i uczestników (30zł w tym: talon na       

obiad, znaczek zlotowy i miejsce na polu namiotowym) 

12:00                     przejazdy ulicami miasta Starogard Gdański 

14.00 – 16.00   posiłek w bazie zlotu – Dolina Charlotty 

10:00 – 14:00        Krwiobus 

Równoległa impreza otwarta w Stadzie Ogierów – MAŁA SCENA: 

13:00 - prezentacja pojazdów,  

14:00-15:00 – zabawy dla dzieci z animatorem, wspólne tworzenie z „Galerią 

A”, konkursy, Wybór Miss i Mistera Zlotu 

15:00-15:30 – pokazy strażackie 

15:30-16:45 – konkurencje prowadzone przez Klub Motocykli Dawnych 

1. Konkurencje dla publiczności (wybór najciekawszego pojazdu) 

2. Motocykl zlotu 

3. Samochód zlotu 

4. Pojazd specjalistyczny 

5. Miss i Misster Elegancji 

6. Najdalszy przyjazd 

7. Motorower zlotu 



8. Konkurs – szybkie koło 

9. Konkurs – mechanik 

10. Konkurs Rajdowiec 

11. Najstarszy samochód 

12. Najstarszy motocykl 

 

16:45-17:00 – rozstrzygnięcie konkursów  

 

Dodatkowo: zajęcia plastyczne o tematyce motoryzacyjnej, plac zabaw dla 

dzieci, ścianka sponsorska, ekspozycja pomalowanego 

samochodu,  

 Konkursy: 

-  dla publiczności na „Najładniejszy pojazd zlotu” w  kategorii: motocykl i auto 

darmowy talon do pobrania w punkcie rejestracji pojazdów w 

godzinach 8:00 - 16:00, rozstrzygnięcie konkursu o 20:30 na dużej 

scenie 

- najmłodszego uczestnika zlotu   

darmowy talon do pobrania w punkcie rejestracji pojazdów w godzinach  

8:00 - 16:00, rozstrzygnięcie konkursu o 17:00 na małej scenie 

 

Równoległa impreza otwarta w Stadzie Ogierów – DUŻA SCENA: 

17:00 - 18:00      koncert zespołu Stone Heads 

18:10 - 19:10     koncert zespołu Blue Willmingtons 

19:30 - 20:30      koncert zespołu 4 Szmery – cover AC/DC 

20:30 - 20:50        rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy pojazd zlotu                                   

(nagroda dla publiczności) - nagroda główna sponsorowana 

przez firmę Hanseatic 

21:00              koncert gwiazdy muzycznej: zespół DŻEM  

 



Po koncercie:  wspólne ognisko c.d., pieczenie kiełbasek itp.,  

Dodatkowo możliwość zakupienia koszulki zlotowej z wygrzewanym logo 

na miejscu – firma Studio Mario – STOISKO Z GADŻETAMI 

ZOTOWYMI 

 

Niedziela 22.07.2018r.: 

Impreza otwarta 

10.00 – 11.00   Msza zbiorowa połączona ze święceniem pojazdów (msza na 

terenie zlotowym bez względu na pogodę) 

11.00 – 11.30   podsumowanie i zakończenie 

 

Strefę gastronomiczną  zapewnia Firma Twister – catering Dolina Charlotty. 

 

 

 

Zapraszamy! 

 

 
(fot. Wspólne zakończenie I zlotu 2010r.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Partnerzy imprezy:    
- Dolina Charlotty 

- Studio Mario 

- Stado Ogierów 

 

 

Wspieramy: 
Kociewie dla hospicjum 

 

 

 

Partner medialny:  
TVP 3 Gdańsk 

 
 
 
 

Sponsorzy 
 
„FENIKS” Zakład Produkcji Mebli Sp. z o.o. 

Elektrociepłownia Starogard 

SMS Food i LAWER 

KAZ DYSTRYBUCJA Spółka z o. o.  

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji „STAR - WIK” Sp. z o.o.  

Przedsiębiorstwo usług komunalnych „STARKOM” Sp. z o.o.  

HANSEATIC Coal&Coke Trading Polska Sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo inżynierii sanitarnej „Progress” Sp. z o.o.  

Bank Spółdzielczy Starogard Gdański 

Majkowski Brokers Sp. z o. o. 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Broker” Sp. z o. o. 

Sieć sklepów „GAMA” i „ALKO” 

„HONIA” - Hurtownia art. biurowych, papierniczych i chemicznych. 

Producent Mebli Metalowych „MET-LAK” 

PSB Mrówka i Sputnik 

Tartak Anna z Wielbrandowa 

3MW Serwis 

Salon „MOTO - STAR” 

Hipermarket CARREFOUR 

Restauracja „Mc Donalds” 

Sklep rolniczo - techniczny „GRENE” 

DomNarzedzi.PL 

Cuksy.Pl 



„Pralnia Chrulski” Czyszczenie i farbowanie odzieży i skór 

BmB Santech Sp. z o. o. sp. k. 

PPHU „PAT” 

Karcher Center Pestar 

Szprychy.Com 

Kawiarnia „Dzienna dawka” 

GILLMET Sp. z o. o. 

Manufaktura Mistrzowskich Wypieków „BAGIETKA” z Chojnic 

Maximus Broker Sp. z o.o. 

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "POLMET" 

Nadleśnictwo Starogard 

Przedsiębiorstwo Handlowe „STELLA” 

Szkoła Jazdy „TOR” 

Budownictwo Kowalczyk 

TwojBillboard.PL



REGULAMIN ZLOTU 

 „X Historia na kołach” 

 
 

Za teren Zlotu Pojazdów zabytkowych „Historia na kołach”, zwanego w dalszej 

części regulaminu „zlotem”, uznawane są tereny Stada Ogierów w Starogardzie 

Gdańskim przy ul. Adama Mickiewicza 13, oraz wszelkie inne lokalizacje 

związane z odbywającą się imprezą. 

• Uczestnicy zlotu wjeżdżając na teren zlotu akceptują niniejszy regulamin w 
brzmieniu obowiązującym w dniu rozpoczęcia imprezy. 

• W zlocie może uczestniczyć każda osoba po uiszczeniu opłaty. 

•  NA TEREN ZLOTU ZOSTANĄ WPUSZCZONE : 

* Pojazdy wyprodukowane do 1980 roku 

* Tzw. „DEMOLUDY” – produkowane w krajach byłego bloku socjalistycznego 

do końca 1989r. 

* pojazdy militarne – nie podlegają ograniczeniom wiekowym 

• Pojazdy zarejestrowane na zabytkowe tablice (żółte) nie spełniające kryteriów 

rocznika i oryginalności nie zostaną dopuszczone do udziału w zlocie. 

• Pojazdy muszą spełniać wymogi wysokiego stopnia oryginalności (pojazdy z 

przerabianą karoserią, tzw. tuningowe, nie spełniają wymogów). 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udzielenia „dzikich kart” dla 

pojazdów niespełniających wymogów regulaminowych – pojazdy te muszą w 

widocznym miejscu umieścić otrzymaną „dziką kartę”. Decyzja o udzieleniu 

„dzikiej karty” jest zastrzeżona do wyłącznej kompetencji organizatorów. 

• Uczestnik rejestrujący pojazd jest odpowiedzialny za wszystkich członków 

swojej załogi. 

• Na teren kempingowy zostaną wpuszczone osoby tylko do tego upoważnione. 

• Każdy uczestnik zlotu posiadający pojazd, w czasie pobytu na zlocie ma 

obowiązek umieszczenia pojazdu w wyznaczonym przez organizatora 
miejscu. 

• W trakcie trwania zlotu obowiązuje całkowity ZAKAZ jazdy pojazdami 
na terenie zlotu – nie dotyczy organizatorów, zaopatrzenia.



• Wyjazd pojazdem zabytkowym z terenu zlotu może nastąpić za okazaniem 

naklejki identyfikacyjnej oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, do godz. 

18:00, wyłącznie osobom trzeźwym, co jest jednocześnie warunkiem 

poruszania się pojazdami. 

• O godz. 19:00 wszystkie pojazdy zostaną obowiązkowo przestawione z 
placu wystawowego do pomieszczeń stajni i na parking. 

• Uczestników zlotu obowiązuje rozmieszczenie namiotów lub kempingów 

wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez organizatorów. 

• Prawo uczestnictwa w paradzie mają uczestnicy zlotu posiadający pojazd 

zabytkowy z ważnymi badaniami technicznymi i ważną polisą OC oraz prawo 

jazdy. Stan techniczny oraz uprawnienia mogą zostać zweryfikowane przez 

organizatorów zlotu lub odpowiednie organy. 

• WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZEJAZDACH:  

− Uczestników parady poruszających się zabytkowymi motocyklami 

obowiązują kaski ochronne, 

− W paradzie mogą uczestniczyć jedynie osoby nie będące pod wpływem 

alkoholu lub innych środków odurzających, 

− Uczestnik parady stosuje się do wszystkich poleceń wydawanych przez 

osoby odpowiedzialne za porządek z ramienia organizatora oraz Policję, 

− Kolumnę parady prowadzi pojazd pilotujący, 

− Kolumnę parady zamyka oznaczony pojazd organizatora, 

− Uczestnik parady ma obowiązek stosowania się do przepisów Ustawy o 

ruchu drogowym, 

− Organizatorzy mają prawo zabronić uczestniczenia w paradzie każdemu, 

kogo zachowanie mogłoby zagrozić bezpieczeństwu uczestników parady i 

widzów, 

− Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania Policji w przypadku 

niedostosowania się do poleceń organizatora lub regulaminu. 

• Zabrania się wnoszenia na teren zlotu środków odurzających, materiałów i 

przedmiotów niebezpiecznych oraz broni palnej. 

• Zabrania się uczestnikom rozpalania ognisk w miejscach innych, niż 

wyznaczone przez organizatora. 



• Za zachowanie uczestników na i poza terenem zlotu organizatorzy nie 

ponoszą odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy uczestnik zlotu ponosi 

odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie. 

• W razie naruszenia zasad regulaminu, organizator ma prawo usunąć 

uczestnika z terenu zlotu. 

• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody 

w stosunku do uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jak i szkody i straty 

spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich. 

• Wszyscy uczestnicy zlotu zobowiązani są do zachowania porządku i czystości 

na terenie zlotu. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia uzupełnień i zmian 

programu zlotu, a nawet odwołania ZLOTU w przypadku zaistnienia 

przeszkód niezależnych od organizatora. 

• Uczestników zlotu obowiązuje również regulamin imprezy masowej 

„HISTORIA NA KOŁACH”. 

 

 

 

Z poważaniem 

ORGANIZATORZY 


