
REGULAMIN ZLOTU CARAVANINGOWEGO PRZYSTANEK_TARGI  

POZNAŃ 21-23 PAŹDZIERNIKA 2022 

 

1. Postanowienia wstępne 

 

1.1 Pełna nazwa imprezy: Zlot Caravaningowy Przystanek_targi  

1.2 Termin trwania imprezy 21.10.2022 -23.10.2022 

1.3 Zlot jest integralnym elementem Targów Caravans Salon Poland 2022 a jego uczestnicy są 

również zwiedzającymi targów i obowiązuje ich Regulamin Dla Zwiedzających 

Międzynarodowych Targów Poznańskich: Dostępny TUTAJ.  

1.4 Miejsce zlotu: Międzynarodowe Targi Poznańskie: Plac Marka oraz Parking P5 

1.5 Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 

Głogowskiej 14, 60-734 Poznań, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy 

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000202703 

1.6 Współorganizatorzy wspierający:  

 Polski Związek Motorowy PZM Katowice  

 Stowarzyszenie Polska Grupa Caravaningowa 

1.7 Uczestnikiem Zlotu jest każdy członek Załogi, która wykupiła Parcelę oraz każda osoba, która 

zakupiła dodatkowy bilet „Dodatkowa osoba w kamperze” 

1.8 Każdy z Uczestników Zlotu ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem 

1.9 Uczestnik biorący udział w Zlocie akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do jego 

przestrzegania.  

2. Zgłoszenia na Zlot  

2.1 Zlot Przystanek_targi jest integralną częścią Targów Caravans Salon i obowiązuje na niego 

Bilet Wstępu sprzedawany poprzez platformę ToBIlet.pl  

2.2 Zlot jest biletowany na takiej samej zasadzie jak targi i nie wymaga żadnych dodatkowych 

zgłoszeń  

2.3 W cenie biletu na Zlot kupujący otrzymuje możliwość wjazdu na Zlot dla dwóch osób 

dorosłych oraz dzieci do 7 rż włącznie. Każda kolejna osoba w załodze musi zakupić 

dodatkowy bilet „Dodatkowa osoba w kamperze” 

2.4 Cena Biletu „Parcela Mała oraz Parcela Duża” zawiera:  

 Wstęp na zlot dla dwóch  osób dorosłych oraz dzieci do 7 rż,  

https://www.mtp.pl/media/4216/regulamin_dla_zwiedzajacych.pdf?_ga=2.227730009.59059705.1665390478-1695910298.1617181994


 wstęp tychże, na Targi Caravans Salon, Tour Salon, Yacht Salon i Festiwal Śladami 

Marzeń o charakterze biletu wielokrotnego wstępu  

 Identyfikatory Zlotowe zastępujące bilety i będące biletem wstępu na piątkową 

biesiadę  

 Pakiet Zlotowy – informatory, gadżety i upominki od organizatora i partnerów 

 Dostęp do przyłącza prądu w odległości nie większej niż 60 metrów od parceli oraz 

możliwość użytkowania energii elektrycznej  

 Dostęp do sanitariatów w postaci kontenerów prysznicowo-umywalkowych  

3. Sprawy organizacyjne i rejestracja załóg 

 

3.1 Komitet organizacyjny zlotu składa się z przedstawicieli Organizatora oraz 

Współorganizatorów Wspierających:  

 Michał Dublaga – Międzynarodowe Targi Poznańskie  

 Piotr Pelka – PZM Katowice 

 Dariusz Wawrzyniak – Stowarzyszenie Polska Grupa Caravaningowa  

3.2 Wszelkimi kwestiami organizacyjnymi w trakcie imprezy zajmuje się Biuro Zlotu 

3.3 Biuro Zlotu zlokalizowane jest na terenie imprezy w Pawilonie 3 Międzynarodowych Targów 

Poznańskich  

3.4 Godziny funkcjonowania Biura Zlotu i rejestracji Załóg 

 Piątek 21 października – 9:00-20:00  

 Sobota 22 października – 9:00 -17:00  

 Niedziela 23 października – 10:00 – 13:00  

3.5 W Biurze Zlotu każda załoga otrzyma Pakiet Zlotowy (jeden na załogę) oraz identyfikatory – 

dla każdego członka załogi jeden.  

3.6 Pakiet Zostanie wydany po okazaniu Biletu Wjazdu Na Zlot i potwierdzeniu obecności załogi 

podpisem na Liście Obecności 

3.7 Teren zlotu jest podzielony na dwie strefy: Plac Marka oraz Parking  P5 

3.8 W każdej z dwóch stref parcele są numerowane i tak widniały w systemie sprzedaży biletów 

3.9 Każda załoga jest zobowiązana zająć Parcelę na którą posiada zakupiony bilet wjazdowy 

 

4. Wjazd na teren Zlotu 

 

4.1 Przyjmowanie załóg na terenie Zlotu będzie się odbywać w następujących terminach:  



 Strefa Plac Marka – wjazd Bramą nr 7 od ulicy Bukowskiej: Czwartek 20.10.2022 – 

od 19:00 do 22:00 |Piątek 21.10.2022 od 8:00 do 22:00 (później Brama nr 1) | 

Sobota 22.10.2022 – od 9:00 do 17:00  

 Strefa Parking P5 – wjazd Bramą nr 1 od ulicy Śniadeckich: Piątek 21.10.2022 – od 

8:00 do 24:00 | Sobota 22.10.2022 – od 8:00 d0 17:00 

4.2 Wyjazd załóg po zakończonym Zlocie – 23.10.2022 najpóźniej do godziny 19:00  

 

5. Ubezpieczenie i odpowiedzialność 

 

5.1 Każdy Uczestnik bierze udział w Zlocie na własną odpowiedzialność a ponadto powinien mieć 

aktualnie zawartą polisę OC na posiadany pojazd biorący udział w zlocie, zgodnie z 

obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.  

5.2 Uczestnik przebywając na zlocie i przez fakt odebrania Pakietu Zlotowego zrzeka się 

wszelkich praw do odszkodowania, mogących wyniknąć w związku z  wypadkiem do jakiego 

może dojść w trakcie zlotu. Zrzeczenie to dotyczy Organizatora zlotu oraz 

Współorganizatorów Wspierających. 

5.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty Uczestnika powstałe podczas Zlotu a w 

cenie Biletu nie jest zawarta żadna składka ubezpieczeniowa OC.  

5.4 Każdy uczestnik Zlotu ponosi bezpośrednią i pełną odpowiedzialność za skutki swoich działań, 

w tym w szczególności odpowiedzialność za szkody i straty, wyrządzone na rzecz innych 

uczestników Zlotu oraz osób trzecich 

 

6. Porządek i bezpieczeństwo podczas Zlotu 

6.1 Na terenie Zlotu obowiązuje Cisza Nocna: odpowiednio od 24:00 do 6:00 pierwszej nocy (z 

piątku na sobotę) i od 23:00 do 6:00 drugiej nocy (z soboty na niedzielę)  

6.2 Na terenie zlotu obowiązuje zakaz poruszania się jakimikolwiek pojazdami w sposób mogący 

stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub mienia innych Uczestników Zlotu 

6.3 Osoby będące pod wpływem alkoholu, których stan wskazuje na nadmierne spożycie lub 

nietrzeźwość a także osoby zachowujące się w sposób agresywny, mogą zostać wyproszone 

poza teren Międzynarodowych Targów Poznańskich przez odpowiednie służby ochrony 

zatrudnione przez Organizatora bez możliwości powrotu na Zlot oraz bez zwrotu 

jakichkolwiek  środków za Bilet.  

6.4 Uczestnicy Zlotu nie mogą podejmować jakichkolwiek działań stwarzających 

niebezpieczeństwo lub zagrożenie dla zdrowia i życia innych Uczestników Zlotu.  



6.5 Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren ekspozycji w Pawilonach Targowych. 

Uczestnicy mogą posiadać na terenie zlotu niewielkie zwierzęta, ale na czas zwiedzania 

targów należy pozostawić je w kamperze na terenie Zlotu. Udział pupila w zlocie jest 

dopuszczalny pod warunkiem, że nie sprawia od kłopotów i nie wywołuje szkód u innych 

uczestników zlotu (pilnujemy i dbamy o czystość po swoich zwierzakach) 

 

7. RODO i Wizerunek 

7.1 W stosunku do uczestników Zlotu mają zastosowanie przepisy Regulaminu Zwiedzających 

Międzynarodowych Targów Poznańskich w stosunku do RODO.  

7.2 Administratorem danych osobowych Zwiedzajacych ( w tym wypadku Uczestników Zlotu)  są 

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., Kancelaria, ul. Głogowska 10, 60-734 Poznań. 

MTP pozyskuje dane osobowe Zwiedzających bezpośrednio od nich, od osób zgłaszających 

grupy Zwiedzających zgodnie z Regulaminem, wystawców lub od swoich Partnerów. MTP 

pozyskując dane osobowe niebezpośrednio od Zwiedzającego, którego dane dotyczą może 

przetwarzać jego imię i nazwisko, stanowisko, funkcję lub zawód, nazwę (firmę) 

reprezentowanego podmiotu lub pracodawcy, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, 

adres siedziby lub miejsca wykonywania działalności (państwo, kod i miejscowość, ulica), 

dane teleadresowe: nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego, e-mail, adres strony 

internetowej (jeżeli podmiot posiada), numer identyfikacji podatkowej (NIP), rodzaj 

działalności (np. produkcja, handel, usługi, inne), branże działalności, wielkość 

podmiotu/działalności (liczba zatrudnionych pracowników, wielkość gospodarstwa rolnego, 

inne).  

7.3 Z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym w MTP można się kontaktować pod adresem e-

mail: iod@grupamtp.pl.  

7.4 Dane osobowe Zwiedzających będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 

4.5.2016, p. 1–88, RODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania 

RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.  

7.5 Uczestnicy Zlotu przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren zlotu jest równocześnie 

udzieleniem zgody Organizatorowi na nieodpłatne fotografowania lub/i filmowanie 

Uczestników w związku ze Zlotem i Targami . 

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego. 


