
REGULAMIN

 KURDESZOWY RAJD SAMOCHODOWY 2021
Informacje ogólne / cel imprezy

Kurdeszowy  Rajd  Samochodowy  2021  z  okazji  770  rocznicy  miasta  Kostrzyna  jest  rajdem
turystyczno-nawigacyjno-sprawnościowym o charakterze krajoznawczym powiązanym z promocją
naturalnego piękna  miasta  i Gminy Kostrzyn, zabytków, historii , odkrywania ciekawych miejsc oraz
kontaktu z otaczającą przyrodą.
Celem imprezy jest:
-popularyzacja  wiedzy o mieście Kostrzyn jego historii i zabytkach
- propagowanie zasad działania  podstawowych układów  odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz
prawidłowe działanie pojazdu 
- podnoszenie umiejętności prowadzenia samochodu
- propagowanie zasad bezpiecznej jazdy
- czynnego spędzenia czasu z rodziną
- integracja lokalnej społeczności

Organizator:      
 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie, MOTO-CAR, Urząd Miejski Gminy Kostrzyn,

Data, start, meta:
29 maja 2021r
Start: sobota 29.05.2021r. - od godz. 10.oo – plac przy strażnicy OSP , ul. Poznańska w Kostrzynie
Meta rajdu: 29.05.2021r. - przy Firmie Marathon,  Krajowa 3,  w Kostrzynie (max czas przejazdu 5 godzin).
Długość trasy: 40 km (szacowany czas przejazdu ok. 3 godz.) - turystyczny przejazd samochodowy 
rozgrywany będzie na terenie gminy Kostrzyn.
Każda załoga w chwili przybycia na miejsce startu otrzyma:
numer startowy 
kartę drogową
opis trasy(itiner)
broszura informacyjna
Start będzie  odbywał  się w kolejności numerów startowych - co 2 minuty o podanej w @ zwrotnym 
godzinie. @ zwrotny potwierdza prawidłowe przeprowadzenie procesu rejestracji
Rajd składa się z jednego etapu.
Na mecie załoga oddaje sędziom kartę drogową.

Uczestnictwo:          
W  rajdzie  uczestniczą  samochody  osobowe   z  ważnym  badaniem  technicznym  i  aktualną  polisą  OC.
Pojazdy powinny być wyposażone zgodnie z wymogami „kodeksu drogowego”.
Załoga biorąca udział w Rajdzie jadąca w jednym samochodzie stanowi wyłącznie rodzina.
W Rajdzie mogą uczestniczyć minimum załogi dwuosobowe ( kierowca+pasażer).
Kierowcą musi być osoba pełnoletnia posiadająca ważne prawo jazdy.
Dopuszcza  się  dodatkową  liczbę  pasażerów,  zgodnie  z  dopuszczalną  liczbą  miejsc  wpisaną  w  dowód
rejestracyjny.



Dodatkowi pasażerowie mogą brać udział w wykonywaniu zadań punktowych. 
Załoga  ma  obowiązek  stawienia  się  na  wszystkich  punktach  kontrolnych  i  zaliczeniem  wszystkich
konkurencji/prób w kolejności wymienionej w karcie drogowej. 

Zgłoszenia i wpisowe:
Udział w imprezie należy zgłosić do: 15.05.2021r. - warunkiem jest przesłanie wypełnionego  formularza
zgłoszeniowego na adres: monikaplesnierowicz@mgok-kostrzyn.pl 
Opłata przelewem na konto bankowe : MGOK : 73 1050 1520 1000 0024 0813 3250 
w tytule przelewu  powinno być podane : RAJD,  imię i nazwisko.  
Opłatę należy dokonać w dniach  od 5 do 20 maja 2021r. 
Formularz  i regulamin można pobrać na stronie internetowej: www.kostrzyn-mgok.pl   .  
Decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy maksymalnie 100 załóg.

Wpisowe wynosi: 
- 20 zł od załogi samochodowej (dwie osoby)   
- 5 zł od każdej dodatkowej osoby wchodzącej w skład załogi
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają: wyżywienie oraz upominki: zestaw kosmetyków 
samochodowych, bon na usługę bezpłatnej wymiany oleju PETRONAS we wskazanym warsztacie  
zakupionego w Hurtowni Motoryzacyjnej Moto-Car ul. Półwiejska 1,upominki , udział w nagrodach.
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

Badanie techniczne
Każdy  pojazd  musi  być  sprawny  technicznie  i  posiadać  ważny   przegląd  techniczny  oraz  ważne
ubezpieczenie OC. Przed startem organizator może sprawdzić stan, wyposażenie oraz dokumenty pojazdu. 

Trasa rajdu
Przejazd należy wykonać zgodnie z opisem trasy (itinerer) dostarczonym przed startem. Ponadto zadaniem
załogi  jest  uczestnictwo  w  badaniach  technicznych ,wykonanie  prób  sprawnościowych,  prób
zręcznościowych oraz testów wiedzy o regionie.

Bezobsługowy punkt kontroli przejazdu
Punktami Kontroli Przejazdu są tabliczki z literą lub liczbą, odpowiedzi na pytania z trasy, zdjęcia mijanych
obiektów i inne wg opisu w Karcie Drogowej. Należy je wpisywać kolejno w Karcie Drogowej. Skreślenia
i poprawki będą traktowane jak błędy.

Klasyfikacja
Warunkiem ukończenia Rajdu jest przejazd jego trasy. Zwycięzcą jest załoga, która w czasie Rajdu uzyskała
najlepszy wynik zgodnie z regulaminem punktacji.
Punkty zdobywa się przez:
- wykonywanie zadań na trasie przejazdu
- wykonywanie prób sprawnościowych
- przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym
- odpowiedzi na pytania
Zwycięzcą będzie załoga,  która będzie miała najwięcej punktów. W przypadku równej  ilości  punktów o
miejscu decyduje numer startowy. 

Nagrody     

 dla  zwycięzców  przewidziane  są  dyplomy  oraz  nagrody rzeczowe  (szczegóły  zostaną  podane
w komunikacie przed imprezą). 

http://www.kostrzyn-mgok.pl/


Protesty 
Należy  składać  mailowo  po  ogłoszeniu  wstępnych  wyników  w ciągu  24  godzin  (ogłoszenie  wstępnych
wyników nastąpi 31 maja). Protesty rozpatrywane będą przez Jury imprezy, podjęte decyzje są ostateczne.
Wyniki  zostaną  ogłoszone  2  czerwca  2021  roku  .  O  terminie  i  miejscu  odbioru  nagród  zwycięzcy
powiadomieni  zostaną mailowo lub telefonicznie . 

Obowiązki uczestników
1. Skład załogi (kierowca i pasażerowie) oraz pojazd  w rajdzie nie mogą być zmienione od startu do

mety. 
2. Załoga odpowiada za swoje dokumenty rajdowe, ich kompletność i czytelność wpisów.
3. Rajd odbywa się w normalnym ruchu ulicznym. 
4. Kierowcy  zobowiązani  są  do  stosowania  przepisów  Prawa  o  Ruchu  Drogowym,  odpowiadając

osobiście za ich przekroczenie.
5. Uczestnicy  zobowiązani  są  do  stosowania  się  do  zaleceń  organizatora  i sędziów  oraz

do kulturalnego zachowania w stosunku do innych uczestników rajdu i ruchu drogowego.
6. Uczestnik Rajdu zobowiązany jest umieścić  numer startowy na tylnej lewej bocznej szybie.
7. Uczestnicy  podczas  wykonywania  oraz  oczekiwania  na  wykonanie  prób  zabawowych  i

sprawnościowych  muszą  zachować  zasady  bezpieczeństwa  zgodne  z  obowiązującymi
obostrzeniami . /dystans, dezynfekcja , maseczki /

8. Po wykonaniu zadania uczestnik rajdu zobowiązany jest do natychmiastowego opuszczenia Punktu.
9. Na trasę Rajdu należy zabrać przybory do pisania.

Uwagi końcowe
1. Zgłoszenie się załogi do startu w rajdzie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizator  nie  bierze  żadnej  odpowiedzialności  za  szkody  i  straty  powstałe  tak  w stosunku

do załóg i ich pojazdów, jak i spowodowane przez załogi bezpośrednio lub pośrednio w stosunku
do osób trzecich i ich mienia w czasie trwania rajdu, dojazdu i powrotu z rajdu.

3. Uczestnikom zaleca się ubezpieczyć pojazd w pełnym zakresie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i  uzupełniania niniejszego regulaminu.
5. Nagrody rzeczowe należy odebrać wyłącznie osobiście w ustalonym terminie. 
6. Dane osobowe uczestników  Rajdu, będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów związanych z

organizacja rajdu a ich administratorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie .
7. Przystąpienie do rajdu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie

jego  danych  osobowych  związanych  z organizacją  w/w  imprezy  oraz  publikowaniem  zdjęć
i wyników  na  stronach  internetowych  organizatora  i  w  lokalnej  prasie.  Uczestnik  ma  prawo
dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania
swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jest jednoznaczne
z rezygnacją z udziału w imprezie. 

8. Pracownicy MGOK są uprawnieni do odmowy uczestnictwa w Rajdzie osobie, która nie przestrzega
Regulaminu, zasad i wytycznych.

9. Do udziału w Rajdzie jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej wiedzy nie jest zakażona
wirusem SARS-Co-2, nie przebywa na kwarantannie ani pod nadzorem epidemiologicznym.

10. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury nie dostarcza uczestnikom Rajdu maseczek.
11. Jestem świadomy/a z możliwości zarażenia się SARS-Co-2 podczas Rajdu, w sytuacji zarażenia się

podczas Rajdu nie będę wnosił żadnych skarg, zażaleń oraz roszczeń  do dyrektora MGOK oraz
jego pracowników.

12. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem SARS-Co-2 w związku z udziałem w Rajdzie dane
zawarte  w  formularzu  zgłoszeniowym  zostaną  przekazane  przez  MGOK  właściwym  służbom
sanitarnym.
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