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REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 
1 Charytatywnego Rajdu Turystycznego 

DLA DAMIANA  

KLUBOWA IMPREZA STOWARZYSZENIA AUTO MOTO KLUB WROCŁAWSKI 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Impreza zostanie rozegrana w oparciu o regulaminy: 

 Obowiązujące ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne w Polsce. 

 Regulamin organizacyjno-sanitarny Polskiego Związku Motorowego. 

 Niniejszy regulamin uzupełniający. 

 

1. ORGANIZATOR I WŁADZE IMPREZY 

 Organizatorem imprezy jest stowarzyszenie Auto Moto Klub Wrocławski który jest 

aktywnym członkiem sfederowanym w Polskim Związku Motorowym. 

 Dyrektor Imprezy    - Wojciech Panek 

 Dyrektor ds. organizacyjnych  - Emil Nonas 

 

2. CEL IMPREZY 

 Propagowanie samochodowych imprez popularnych 

 Krzewienie zorganizowanych form turystyki kwalifikowanej 

 Szerzenie i pogłębianie wiedzy krajoznawczej 

 Doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdów 

 Podnoszenie kultury motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 

3. TERMIN I MIEJSCA IMPREZY 

 Data: 12 lipca 2020 (niedziela) 

 Lokalizacja biura imprezy: Parking „Park&Ride” przy ul. Królewieckiej we Wrocławiu. 

 Lokalizacja startu imprezy: Parking „Park&Ride” przy ul. Królewieckiej we Wrocławiu. 

 Lokalizacja fotostopu: Pomnik Rekordu Świata Fiata 125p w Kątach Wrocławskich. 

 Lokalizacja mety rajdu: Boisko piłkarskie w Jagodniku. 

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE 

 Uczestnikiem imprezy może zostać każdy posiadacz pojazdu mechanicznego 

dopuszczonego do ruchu drogowego. 

 Uczestnik imprezy zobowiązany jest stosować do powszechnie obowiązujących obostrzeń i 

ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych w Polsce. 

 Uczestnik jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Planu Organizacyjno-

Sanitarnego Polskiego Związku Motorowego 

 Załogę stanowić może maksymalna ilość osób na ile miejsc zarejestrowany jest dany 

pojazd. Kierowca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem 

którym będzie brać udział w rajdzie. 

 Zgłoszony pojazd musi być w pełni sprawny technicznie, posiadać aktualne badania 

techniczne, ubezpieczenie OC z NNW. 

 Warunkiem ukończenia rajdu jest zaliczenie fotostopu (zgrupowania) oraz osiągnięcia 

mety rajdu. 
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5. ZGŁOSZENIA I WPISOWE 

 Formalne zgłoszenie do rajdu można wysłać poprzez formularz kontaktowy dostępny na 

stronie internetowej Auto Moto Klubu Wrocławskiego – www.amkwroclawski.pl 

(zakładka „NASZE IMPREZY”) 

 Wpisowe w kwocie 30 złotych zostaje w 100% przekazane na cele charytatywne (oficjalna 

zbiórka pieniędzy dla Damiana). Pobierane będzie przy odbiorze administracyjnym dnia 

12 lipca we Wrocławiu. 

 Formalne zgłoszenie i opłata wpisowego (wrzucenie pieniędzy do zapieczętowanej puszki) 

uprawnia do darmowego posiłku na mecie rajdu w Jagodniku. 

 

6. RAMOWY PLAN CZASOWY IMPREZY 

 11:00 – 12:00  - Zbiórka, Odbiór Administracyjny i odprawa 

 12:00   - Start Rajdu 

 13:00   - Fotostop i zgrupowanie na trasie 

 14:00   - Meta Rajdu w Jagodniku 

 14:00 – 19:00  - Luźny udział w Moto-Pikniku dla Damiana 

 

7. TRASA RAJDU 

 Łączna długość trasy rajdu wynosi 76 kilometrów. 

 Trasę rajdu należy pokonywać w kolumnie przy wsparciu dostarczonego opisu trasy (tak 

zwany itinerer lub roadbook). 

 Organizator nie przewiduje żadnych prób sprawnościowych i dodatkowych zadań poza 

zaliczeniem fotostopu. 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Impreza przebiega po ogólnodostępnych drogach i ulicach, z tego powodu uczestników 

obowiązują wszystkie przepisy związane z ruchem drogowym. Organizator nie przyjmuje 

odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników, jak i osoby trzecie w 

trakcie trwania imprezy oraz zaleca wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji i uzupełnień niniejszego 

regulaminu. 

 Zgłoszenie uczestnika do niniejszej imprezy oznacza akceptację wszystkich punktów 

regulaminu. 

 Przystąpienie uczestnika do imprezy jest jednoznaczne z wyrażenie zgody na 

przetwarzanie jego danych osobowych związanych z organizacja ww. imprezy oraz zgodę 

na publikowanie wyników, zdjęć i filmów z imprezy. 

 Uczestnik ma pełne prawo do wglądu, poprawiania swoich danych osobowych oraz może 

wystąpić z żądaniem zaprzestania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Żądanie 

zaprzestania  przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcie jest jednoznaczne z 

rezygnacją z udziału w imprezie. Pełna klauzula dotycząca RODO jest dostępna na stronie 

internetowej Auto Moto Klubu Wrocławskiego. 

 

 

 

 

Dyrektor Rajdu 

 

Wojciech Panek 

http://www.amkwroclawski.pl/

