
REGULAMIN 
XIX 

Rodzinny Rajd Samochodowy 
„Szlakiem Bobrów”– Skwierzyna 2019 
" RAZ NA WODZIE, RAZ POD WODĄ" 

 
 
1. ORGANIZATORZY I CHARAKTERYSTYKA RAJDU: 
Organizatorami XIX Rodzinnego Rajdu Samochodowego „Szlakiem Bobrów”  są: Stowarzyszenie 
Kuźnia Inicjatyw Społecznych AWANGARDA, Skwierzyńska Sekcja Cyklistów, Urząd Miejski w 
Skwierzynie. 
 
Celem Rajdu jest propagowanie:  

 walorów turystyczno-krajobrazowych Ziemi Lubuskiej,  

 ochrony środowiska naturalnego,  

 czynnego spędzania wolnego czasu z rodziną,  

 integracji międzyludzkiej.  
Tegoroczna edycja Rajdu odbywać się będzie w klimacie jak w tytule . Ma on być inspiracją dla 
uczestników rajdu co do wystroju samochodu, ubioru, gadżetów itp. co będzie również brane pod 
uwagę przez organizatora w ogólnej punktacji rajdu. Część zadań do wykonania będzie się wiązała 
z tym tematem. Trasa rajdu będzie prowadzić w 70% po drogach publicznych a w 30% po drogach 
leśnych, przejezdnych samochodem osobowym.  
 
2. BIURO RAJDU:  
Skwierzyński Ośrodek Kultury (Biblioteka Miejska- sala multimedialna)” ul. Teatralna 5, 66-440 
Skwierzyna ; informacje od 7:00 do 15:00 ,  
telefon 663-707-380- Ksenia Kireńko lub 607-752-286 Monika Śniowska; e-mail : 
kis.awangarda@gmail.com ;  
strona internetowa:  http://www.skwierzyna.novedad.pl/ 
 
3. TERMIN RAJDU:  
Rajd odbędzie się w sobotę 21 września 2019 r.  
 
4. RAMOWY PROGRAM RAJDU:  
8.00 –Zbiórka uczestników na Rynku Miejskim w Skwierzynie  
8.00 –Rejestracja załóg, przydział numerów startowych i oznakowanie samochodów.  
8.30 –Uroczyste otwarcie i omówienie zasad rajdu.  
8.35 –Ocenianie przebrań załóg i wystroju samochodów.  
8.45 –Test z przepisów ruchu drogowego.  
9.00 –Rozpoczęcie.  
18.00 –Oficjalne podsumowanie wyników i zakończenie rajdu wraz z posiłkiem i blokiem imprez 
rekreacyjno -sportowych (meta rajdu).  
22.00 –Opuszczenie miejsca zakończenia rajdu. 
 
5. ZGŁOSZENIA:  
5.1 Załoga:  
A. Załogę stanowią dwie osoby, określane jako kierowca i pilot.  
B. Kierowca musi posiadać dokumenty potrzebne do kierowania pojazdami, oraz ważne dokumenty 
pojazdu uprawniające do poruszania się po drogach publicznych.  
C. Załoga po uprzednim zgłoszeniu i dokonaniu dodatkowej opłaty może zabrać na trasę Rajdu 
pasażerów.  
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5.2. Procedura zgłoszeń:  
A. Zgłaszający zamiar uczestnictwa w Rajdzie winien wypełnić kartę zgłoszeniową w biurze rajdu 
i dokonać wpłaty na konto  10 8372 0008 0201 8531 2002 0001 z dopiskiem RAJD BOBRÓW 2019: 

 w terminie od 01.08 do 06.09.2019 r . kwota wpisowego wynosi  80 zł od załogi + 30 zł od 
każdego pasażera  

 w terminie po 06.09.2019 r . kwota wpisowego wynosi  100 zł od załogi + 40 zł od każdego 
pasażera 

 Dzieci do 13-go roku życia uczestniczą w Rajdzie bezpłatnie, po okazaniu legitymacji szkolnej.  

 Całość zebranej kwoty jest przeznaczona na organizację Rajdu.  
B. W przypadku rezygnacji załogi z udziału w Rajdzie, należy fakt ten zgłosić na piśmie w terminie do 
dnia 10.09.2019 r. na adres Biura Rajdu. Rezygnacja po tym terminie nie upoważnia do zwrotu 
wpisowego.  
C. Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.  
D. Przez fakt podpisania i przekazania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje 
w Rajdzie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowania za straty 
wynikłe podczas Rajdu.  
5.3. Ilość uczestników Rajdu:  
A. Maksymalna liczba startujących załóg - 50 
B. W przypadku zgłoszenia się większej ilości załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność 
dokonywania wpłat i wpływu zgłoszeń do Biura Rajdu.  
5.4. Pojazdy dopuszczone do Rajdu:  
A. Samochód powinien posiadać sprawny licznik dziennego przebiegu OC i aktualny przegląd.  
 
6. UBEZPIECZENIA:  
Kierowcy uczestniczący w Rajdzie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.  
Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane przez 
uczestników Rajdu w sposób pośredni lub bezpośredni w stosunku do osób trzecich i ich mienia. 
Takie szkody i straty obciążają uczestnika Rajdu.  
 
7. OBOWIĄZKI ZAWODNIKÓW:  
Przez swoje zgłoszenie do Rajdu zawodnicy stwierdzają podporządkowanie się przepisom niniejszego 
Regulaminu i innym rozporządzeniom organizatora.  
Załoga i pasażerowie powinni stosować się bezwzględnie do przepisów Ruchu Drogowego.  
Załoga i pasażerowie powinni stosować się bezwzględnie do przepisów zachowania się na terenach 
leśnych.  
Załoga ma obowiązek mieć cyfrowy aparat fotograficzny, ponieważ będzie niezbędny w jednej 
z konkurencji. 
 
8. ZASADY PUNKTACJI RAJDU:  
A. Warunkiem podstawowym ukończenia Rajdu jest przejazd jego trasy w czasie min. 4 godz. a max. 
7 godz. W przypadku przekroczenia czasu zostaną odliczone punkty karne.  
B. Zwycięzcą jest załoga, która w czasie Rajdu uzyskała najlepszy wynik zgodnie z regulaminem 
punktacji.  
C. Punkty zdobywa się przez:  

 wykonywanie zadań na trasie przejazdu,  

 rozwiązywanie zadań logicznych,  

 wykonywanie prób sprawnościowych,  

 dostosowanie się załogi do tematu rajdu (przebranie). Ocena na starcie i na trasie.  
D. Za niewłaściwe zachowanie podczas Rajdu Sędzia Główny może ukarać punktami karnymi. 
 
9. NAGRODY:  



Wszystkie załogi Rajdu otrzymają pamiątkowe medale oraz nagrodę -upominek.  
Oficjalne ogłoszenie wyników Rajdu odbędzie się w następującej kolejności od ostatniej do pierwszej 
załogi. 
Wraz z ogłoszeniem lokaty załoga udaje się po odbiór nagrody-upominku.  
Organizator przewiduje przyznanie nagrody Fair-Play.  
 
10. PROTESTY:  
A. Protesty i zażalenia mogą być kierowane do Komandora Rajdu wyłącznie na piśmie, w czasie 30 
minut od zakończenia przez uczestnika Rajdu.  
B. Protesty zbiorowe oraz protesty złożone po oficjalnym ogłoszeniu klasyfikacji nie będą 
przyjmowane.  
C. Protest rozpatrują Sędziowie Rajdu.  
 
 
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
A. Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania 
instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu jak również do 
całkowitego odwołania Rajdu.  
B. W czasie trwania Rajdu osobą właściwą do udzielania informacji oraz wyjaśniania zaistniałych 
kwestii spornych dotyczących regulaminu jest Sędzia Główny Rajdu.  
C. Każdy uczestnik Rajdu wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego 
wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Organizatorów dla celów działań informacyjno-promocyjnych 
związanych z realizacją Rajdu. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub 
nagrania wykonane podczas Rajdu mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Rajdu oraz 
wykorzystane w materiałach promocyjnych. 
 


