
REGULAMIN X WAŁBRZYSKIEGO MIĘDZYNARODOWEGO RAJDU POJAZDÓW
ZABYTKOWYCH

1. ORGANIZATOR.
Stowarzyszenie Moto-Weteran Wałbrzych ul. P Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
KRS 0000416248

2. MIEJSCE I TERMIN IMPREZY.
Impreza odbywa się w dniach 05-07.08 2022roku na terenie miasta Wałbrzycha,
Szczawna Zdroju, Świebodzic , Boguszowa Baza Rajdu Start Hotel Maria , zakończenie i Rynek w 
Wałbrzychu. Uroczyste rozdanie nagród Wałbrzych Rynek oraz Sala Balowa Hotel Maria.

3. WŁADZE RAJDU.
Komandor Mirosław Korzec  tel. +48 512 190 920
Wicekomandor Artur Wdzięczny tel. +48 663 221 213
Kierownik Komisji Obliczeń Edyta Fedoryka tel.+ 48 510 481 202
Kierownik biura Monika Urbańska tel. +48 500 176 560

4. JURY KONKURSÓW ELEGANCJI .
Przedstawiciele Stowarzyszenia
Prezydent Miasta Wałbrzycha
Przedstawiciele Gmin
Burmistrz Szczawna Zdroju
Burmistrz miasta Świebodzice
Burmistrz Boguszowa Gorce

5. CEL IMPREZY .
Popularyzacja walorów turystycznych i historii regionu poprzez pokazanie na trasie rajdu
pojazdów zabytkowych. Integracja międzynarodowa środowisk pojazdów zabytkowych.
Popularyzacja historii motoryzacji oraz zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

6. UCZESTNICTWO.
Uczestnikami rajdu pojazdów zabytkowych są kierowcy , piloci i osoby towarzyszące w
pojazdach samochodowych i motocyklach mających co najmniej 25 lat. Lub młodsze za
zgoda organizatora Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu dostępnym na stronie
www.moto-weteran.walbrzych. w terminie do 30.05. 2022 Organizator zastrzega sobie
prawo dodatkowej weryfikacji pojazdu zgłoszonego do rajdu oraz ograniczenia liczby
uczestników za względów organizacyjnych.

7. KOSZTY UCZESTNICTWA.
Nr rachunku PL03 2340 0009 7610 2460 0000 0048
Pełny pakiet trzydniowy z zakwaterowaniem w hotelu z obiadem w czasie rajdu oraz
Balem Komandorskim 
Dla 1 osoby 800 PLN
Start jednodniowy z obiadem 100zł/ płatne przelewem lub w dniu rajdu 06.08.2022r. W biurze 
rajdu od godziny 6:30 do 7:45.
Pakiet płatny do dnia 30.05.2022r na konto Stowarzyszenia.

8 OBOWIĄZKI ZAŁÓG.



- Załoga dokona rejestracji w biurze rajdu i pobierze dokumentację uczestnika.
- Załoga umieści numer startowy na swoim pojeździe .
- Dokona przejazdu trasy rajdu zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego .
- Wykona próby , zadania i testy wyznaczone na trasie rajdu w miejscach oznaczonych PKP .
- Zaprezentuje pojazd i załogę
- każdy pojazd biorący udział w Rajdzie musi posiadać ważne ubezpieczenie OC, Kierowca powinien
posiadać ważne prawo jazdy na prowadzony pojazd.

9. PUNKTACJA.
- opuszczenie PKP : 3 pkt karnych ,
- niezaliczenie próby sportowo sprawnościowej : najgorszy wynik plus 3 pkt karnych ,
- brak stroju załogi nawiązującego do wieku pojazdu : 3 pkt karnych
-strój kompletny nawiązujący do wieku pojazdu : 0 pkt karnych.
Tabela z wynikami wywieszona będzie podczas Balu Komandorskiego o godzinie 20:00. Każdy
z uczestników będzie miał czas do 20:30 na składanie protestów po wniesieniu opłaty 100zł.
Opłatę i protest składamy w biurze rajdu.

10. NAGRODY .
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe , puchary i dyplomy .

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ORGANIZATORA.
Uczestnik kierowca musi posiadać aktualne prawo jazdy . Pojazd uczestniczący w rajdzie musi
posiadać ważny przegląd techniczny , obowiązkowe ubezpieczenie OC i wyposażenie.
Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg
i ich sprzętu , jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni i bezpośredni w
stosunku do osób trzecich i ich mienia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody
dokonane w hotelu i na jego terenie przez uczestników rajdu.

12 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.
Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie pozyskanych przez organizatora danych
osobowych : imię , nazwisko , adres , telefon , e-mail do wykorzystania ich w trakcie rajdu
oraz w przyszłości w celu informowania o przyszłych wydarzeniach . Stowarzyszenie Moto-
Weteran Wałbrzych zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych innym podmiotom .
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć oraz filmów wykonanych w trakcie rajdu 
do promocji wydarzenia i Stowarzyszenia w mediach .
W Związku z COVID – 19 uczestnicy rajdu Proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożnośc

Szerokiej drogi!


