INFORMACJE O ZLOCIE
W dniach 6 sierpnia oraz 7 sierpnia 2022 roku Stowarzyszenie „SHL. Historia i Fakty”, Gmina
Włoszczowa oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, Automobilklub „Koło Zapasowe” oraz Polski
Związek Motorowy Oddział Kielce organizują XV Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych
im. Ryszarda Mikurdy.
Zlot odbędzie się na Stadionie Miejskim we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 30. Biorąc pod uwagę
ogromne zainteresowanie naszą ubiegłoroczną imprezą, w tym roku zlot planowany jest na dwa dni: w
sobotę od godz. 11, a w niedzielę od 10 do 16. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, z przyczyn
organizacyjnych główna część zlotu odbędzie się w sobotę, 6 sierpnia.
W tym roku, oprócz tradycyjnych konkursów i pokazów (liczne puchary i nagrody), organizujemy
także Pocztę Motocyklową. Przygotowane zostaną specjalne okolicznościowe kartki pocztowe, koperta i
znaczki spersonalizowane oraz okolicznościowe stemple. Walory te będą dostępne na stoisku Poczty Polskiej
na włoszczowskim stadionie
Termin i miejsce zlotu: 6 sierpnia (główna część imprezy) oraz 7 sierpnia 2022 r. - Stadion Miejski we
Włoszczowie, ul. Wiśniowa 30.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku niekorzystnych warunków
atmosferycznych lub innych okoliczności niezależnych od organizatorów, o czym zostaną poinformowani
zainteresowani komunikatem opublikowanym na stronie internetowej najpóźniej w dniu 1 sierpnia 2022 r.
Plan głównej części imprezy: 6 sierpnia 2022 r. (sobota)
- godz. 11.00 - zapisy uczestników zlotu na kartach zgłoszeniowych, karty do pobrania na stronie
www.zlotshl.pl lub przy wjeździe na teren imprezy;
- godz. 14.00 - uroczyste otwarcie i powitanie uczestników Zlotu;
- godz. 14.30 - konkursy tematyczne dla uczestników i wszystkich chętnych - w tym konkursy sprawnościowe
(motocykle: godz. 14.30 - 15.30 oraz samochody: godz. 15.30 - 16.30), a także m.in. pokazy sprawności jazdy
motocyklem (stunt motocyklowy), przedstawienie historii SHL oraz omówienie interesujących pojazdów;
- do godz. 16.00 - punkt sprzedaży okolicznościowych kart i znaczków Poczty Polskiej - z możliwością
przewiezienia przesyłek Specjalną Pocztą Motocyklową na trasie Włoszczowa – Kielce (wyjazd poczty do
Kielc do godz. 16.00).
- godz. 17.00 - parada pojazdów ulicami miasta do Czarncy: zwiedzanie Centrum Edukacji i Kultury im.
Stefana Czarnieckiego. Powrót indywidualny;
- godz. 18.00 - wręczenie nagród dla zwycięzców poszczególnych konkursów;
- godz. 19.00 - koncert zespołu ORCHIDEA;
- ponadto w czasie zlotu - występy artystyczne i koncerty (m.in. zespołu muzycznego ROOBICON), mała
gastronomia, wesołe miasteczko i inne atrakcje.
7 sierpnia 2022 r. (niedziela) – dla zainteresowanych: parking przy basenie NEMO.
Po śniadaniu pożegnanie pozostałych uczestników zlotu.
Warunki uczestnictwa:
1). Wstęp na teren imprezy plenerowej jest za opłatą 20 zł. od pojazdu
2) Warunkiem udziału w zlocie jest rejestracja w dniu imprezy. Pojazd zgłoszony do zlotu powinien mieć
ważne badanie techniczne i ubezpieczenie.

3) W zlocie mogą uczestniczyć jedynie osoby nie będące pod wpływem alkoholu. Organizator ma prawo
zabronić uczestniczenia w imprezie, każdemu kogo zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo
uczestników.
4) Uczestnicy zlotu zobowiązują się do przestrzegania regulaminu zlotu (który zamieszczony jest na stronie
www.zlotshl.pl) oraz przestrzegania przepisów obowiązujących w ruchu drogowym.
Przewidywane konkursy:
- Najstarszy motocykl SHL,
- Najstarszy motocykl zlotu,
- Najstarszy pojazd zlotu,
- Mistrz elegancji - kategoria motocykle,
- Mistrz elegancji - kategoria samochody,
- Konkurs sprawności - motocykle (slalom i inne),
- Konkurs sprawności – samochody.
Możliwość zarezerwowania noclegu w internacie Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica (ul. Wiśniowa
23 - oddalonego od stadionu około 300 m). Cena noclegu od osoby to 30 zł plus VAT.
Informacje - tel.: 698-770-723 lub 694-408-001.
Parking strzeżony bezpłatny na terenie basenu NEMO (ul. Wiśniowa 43, zamykany na noc) - dla uczestników
zlotu korzystających z noclegów w internacie lub hotelu OSIR.

REGULAMIN
15. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZLOTU MOTOCYKLI SHL i POJAZDÓW ZABYTKOWYCH
im. Ryszarda Mikurdy
Włoszczowa 2022
1. ORGANIZATORZY
- Stowarzyszenie „SHL. Historia i Fakty” przy udziale Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie,
- Automobilklub „Koło Zapasowe”, Polski Związek Motorowy - Oddział Kielce
2. PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Gminy i Miasta Włoszczowa.
3. CELE
a) promowanie wśród miłośników motoryzacji historii i tradycji jednego z najbardziej znanych popularnych
w Polsce motocykli, jakim był produkowany w Kielcach motocykl SHL, oraz pokazanie innych zabytkowych
pojazdów polskich i zagranicznych,
b) rozwijanie kultury motoryzacyjnej, w tym propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym,
c) upowszechnienie pozytywnego postrzegania motocyklistów,
d) wzrost atrakcyjności turystycznej miasta i gminy Włoszczowa,
e) propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu: zlot ma charakter rodzinnego spotkania przyjaciół
motoryzacji i nie nosi elementów rywalizacji sportowej.

4. TERMIN I MIEJSCE ZLOTU
6-7 sierpnia 2022 r., Stadion Sportowy we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 30.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku niekorzystnych warunków
atmosferycznych, o czym zostaną poinformowani zainteresowani komunikatem opublikowanym na stronie
internetowej, najpóźniej w dniu 1 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00.
5. PLAN IMPREZY
Plan głównej części imprezy: 6 sierpnia 2022 r. (sobota)
- godz. 11.00 - zapisy uczestników zlotu na kartach zgłoszeniowych, karty do pobrania na stronie
www.zlotshl.pl lub przy wjeździe na teren imprezy;
- godz. 14.00 - uroczyste otwarcie i powitanie uczestników Zlotu;
- godz. 14.30 - konkursy tematyczne dla uczestników i wszystkich chętnych - w tym konkursy sprawnościowe
(motocykle: godz. 14.30 - 15.30 oraz samochody: godz. 15.30 - 16.30), a także m.in. pokazy sprawności jazdy
motocyklem (stunt motocyklowy), przedstawienie historii SHL oraz omówienie interesujących pojazdów;
- do godz. 16.00 - punkt sprzedaży okolicznościowych kart i znaczków Poczty Polskiej - z możliwością
przewiezienia przesyłek Specjalną Pocztą Motocyklową na trasie Włoszczowa – Kielce (wyjazd poczty do
Kielc do godz. 16.00).
- godz. 17.00 - parada pojazdów ulicami miasta do Czarncy: zwiedzanie Centrum Edukacji i Kultury im.
Stefana Czarnieckiego. Powrót indywidualny;
- godz. 18.00 - wręczenie nagród dla zwycięzców poszczególnych konkursów;
- godz. 19.00 - koncert zespołu ORCHIDEA;
- ponadto w czasie zlotu - występy artystyczne i koncerty (m.in. zespołu muzycznego ROOBICON), mała
gastronomia, wesołe miasteczko i inne atrakcje.
7 sierpnia 2022 r. (niedziela) – dla zainteresowanych: parking przy basenie NEMO.
Po śniadaniu pożegnanie pozostałych uczestników zlotu.
6. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1) Warunkiem uczestnictwa w zlocie jest rejestracja w dniu imprezy. Pojazd zgłoszony do zlotu powinien
mieć ważne badanie techniczne i ubezpieczenie.
2) W zlocie mogą uczestniczyć jedynie osoby nie będące pod wpływem alkoholu. Organizator ma prawo
zabronić uczestniczenia w imprezie każdemu, kogo zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo
uczestników.
3) Uczestnicy zlotu zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz przepisów
obowiązujących w ruchu drogowym.
7. PODSTAWOWE ZASADY
1) Wstęp na teren imprezy plenerowej za opłatą 20 zł od pojazdu
2) Na terenie zlotu obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Nakazuje się zachowanie szczególnej
ostrożności oraz bezwzględnie zakazuje się stosowanie niebezpiecznych manewrów: „palenia gumy”,
„kręcenia silników do odcinki”, itp.
3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas
trwania imprezy. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych

przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa oraz poleceń wydanych przez organizatora
czy służby porządkowe.
4) Zabrania się, pod konsekwencjami wydalenia z terenu imprezy, naruszać nietykalności fizycznej innych
uczestników zlotu, jak i osób postronnych, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, jak
również środowiska naturalnego (np. „drift na trawie”) w miejscu trwania imprezy.
5) Organizator wydarzenia może odmówić wstępu na teren zlotu oraz przebywania na nim osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych
podobnie działających środków,
b) posiadających broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne,
lub materiały pożarowo niebezpieczne, co podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.
6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie zlotu oraz za ewentualne
straty i szkody w stosunku do uczestników zlotu oraz ich sprzętu, jak szkody i straty spowodowane
pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich. Ewentualne ubezpieczenie eksponatów i pojazdów
na czas zlotu spoczywa po stronie uczestnika.
7) Zakazuje się prowadzenia bez zgody organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej
zarobkowej na terenie imprezy oraz wystawiania materiałów reklamowych.
8) Fotografie oraz filmy z wizerunkiem uczestników imprezy mogą być publikowane na stronie internetowej
organizatora oraz współorganizujących, w lokalnych mediach czy portalach internetowych. Sam udział w
imprezie jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację.
9) Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych.
10) Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez organizatora.
8. INFORMACJE DODATKOWE
Informacji dotyczących imprezy udziela:
Stowarzyszenie SHL. Historia i Fakty - ul. Lecha 18/24, 25-622 Kielce, tel. 964 408 001,
e-mail: zlotshl@onet.pl
Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie - ul. Wiśniowa 43, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 33 35 100,
e-mail: sekretariat@osir-wloszczowa.pl

