
Załącznik nr 7 

do Regulaminu VIII Zlotu Pojazdów Zabytkowych  

Legenda STARa 

 

Regulamin  

Konwój STARa 2022 

 

1. W celu popularyzacji dorobku polskiej myśli technicznej na terenie Polski oraz idei Zlotu 

Pojazdów Zabytkowych Legenda STARa (zwanego dalej Zlotem), organizowany 

przejazd grup pojazdów skoordynowanych wg trasy i czasu jazdy – Konwój STARa 

(zwany dalej Konwojem). 

2. Planowane trasy Konwoju:  

• Północna prowadząca ze Słupska przez Chojnice, Toruń (nocleg), Włocławek, Zgierz 

(nocleg), Piotrków Trybunalski, Końskie - 24-26 sierpnia 2022 r. 

• Południowa prowadząca z Sandomierza przez Opatów, Ostrowiec Świętokrzyski – 

26 sierpnia 2022 r. 

3. Uczestnicy Zlotu mogą dołączyć do Konwoju w każdym miejscu na trasie.  

4. Konwój STARa jest integralną częścią 8 edycji Zlotu Pojazdów Zabytkowych „Legenda 

STARa”.  

5. W skład Konwoju wchodzą pojazdy ciężarowe, użytkowe i dostawcze, które zostały 

zgłoszone do Organizatora Zlotu poprzez wypełnione deklaracje w formularzu zgłoszenia 

dostępnym na stronie www.legendastara.pl, w terminie wyznaczonym przez Organizatora 

Zlotu. 

6. Konwoje przejadą wg ustalonego programu i trasami wyznaczonymi przez Organizatora 

Zlotu w formie swobodnego przejazdu drogami publicznymi z zachowaniem przepisów 

ruchu drogowego – pojazdy nie będą jechać w zorganizowanych kolumnach. 

Szczegółowy program Konwoju stanowi załącznik do deklaracji uczestnictwa i będzie 

udostępniony przy rejestracji. 

7. Organizator Zlotu zapewnia na trasie Konwoju noclegi i wyżywienie dla każdej załogi 

(do 2 osób) oraz karty paliwowe do wykorzystania na stacjach ORLEN, które - zależnie 

od liczby uczestników i cen paliw w sierpniu - powinny pokryć co najmniej 50% kosztów 

paliwa zużytego przez pojazd w trakcie Konwoju. Karty paliwowe otrzymają kierowcy, 

którzy pokonają w Konwoju co najmniej 100 km. W uzasadnionych przypadkach 

Organizator Zlotu może przyznać karty paliwowe dla uczestników konwojów poniżej 

w/w limitu. 

8. Uczestnicy Konwoju zobowiązują się do przestrzegania programu Konwoju i zaleceń 

Organizatora lub przedstawiciela Organizatora (agenta konwoju) w zakresie działań 

organizacyjnych i promocyjnych Zlotu, tj. filmowanie, fotografowanie, nagrywanie, 

transmisja, obecność mediów, oznakowanie pojazdów.  

9. W wybranych miejscach na trasie Konwoju pojazdy będą prezentowane pasjonatom 

motoryzacji. 

10. Pojazdy otrzymają specjalne znaczki Konwoju, które kierowcy zobowiązani są umieścić 

w widocznym miejscu na pojeździe.  

http://www.legendastara.pl/


11. Po dotarciu do bazy Zlotu (Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum w Starachowicach) 

uczestnicy Konwoju biorą udział w programie Zlotu zaplanowanym na terenie Powiatu 

Starachowickiego. 

 

 

 Starachowice, 01.07.2022 r. 


