
Regulamin Rajdu Szlakiem „ Wielkiego Gościńca Litewskiego”  

§1

Cel i charakter imprezy

1. Rajd jest imprezą o charakterze charytatywnym.

2.  Celem  rajdu  jest  zebranie  środków  finansowych  na  budowę  wielospecjalistycznego  ośrodka  dla  osób

niepełnosprawnych

3. 200 zł wpłacone tytułem wpisowego przeznaczone zostanie na cel wskazany w punkcie 2 

4.  Organizatorem  rajdu  jest:  Stowarzyszenie  Pomocy  Dzieciom  Niepełnosprawnym Możesz  Więcej  i  Lokalna

Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski

5. Uczestnicy rajdu poprzez swój udział, dbają o:

- promocję szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego ,

- promocję walorów krajoznawczych woj. mazowieckiego, powiatów i gmin, z których pochodzą zgłoszone załogi,

- promocję zdrowia i trzeźwego stylu życia.

6. Rajd ma charakter otwarty i jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, które chcą zostać wolontariuszami i są

miłośnikami motoryzacji.

7. Uczestnicy rajdu biorą udział w imprezie na swoją odpowiedzialność i są świadomi, że w przypadku różnych

zdarzeń losowych nie mogą liczyć na jakiekolwiek wsparcie ze strony Organizatorów.

§2

Proponowana trasa i formuła przejazdu

1. Początek imprezy zaplanowany jest na dzień 19 maja 2017 r., godz. 9 00 w Sulejówku.

2. Koniec imprezy planuje się na dzień 21 maja 2017 r., w godzinach wieczornych., w Augustowie

3. Uczestnicy imprezy nie jadą w konwoju. Każdy uczestnik ustala w sposób indywidualny, dostosowany do swoich

możliwości i potrzeb -  tempo jazdy, trasę i przystanki.

4.  Uczestnicy  zadbają  o  to,  aby  dojechać  o  czasie  i  aktywnie  uczestniczyć  w  zaplanowanych  wspólnych

spotkaniach oraz noclegach.

5. Proponuje się następującą trasę przejazdu:

Etap 1 – Sulejówek – Augustów; nocleg we własnym zakresie. Uczestnicy otrzymają numery kontaktowe do 

ośrodków i hoteli współpracujących z Organizatorem (koszt noclegu ustalono na kwotę 35 zł za jedną osobę); ok. 

21.00 ognisko.

Etap 2 – Augustów – Wilno – Augustów ; zaplanowano popołudniowe zwiedzanie Wilna z przewodnikiem oraz

spotkanie integracyjne.

Etap 3 – Augustów  – Powrót do domu 

§3

Uczestnictwo

1. Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna.

2. Po stronie uczestnika jest zorganizowanie zespołu osób współuczestniczących oraz dysponowanie pojazdem

dopuszczonym do ruchu drogowego, z ważnym przeglądem technicznym pojazdu oraz ubezpieczeniem OC.

3. W rajdzie nie ma ograniczeń co do wieku i marki pojazdu, którym będą poruszać się uczestnicy.

4.  Pojazd  musi  być  oznakowany  naklejkami  sponsorów  (zorganizowanymi  we  własnym  zakresie)  i  naklejką

z numerem startowym , którą zapewnia Organizator.

5. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest:

- nadesłanie skanu zgłoszenia na crsamochodowy@gmail.com



- dokonanie opłat, o których mowa w punkcie 7, najpóźniej do 15 maja 2017

- akceptacja ze strony organizatorów  (nie później niż do dnia  17 maja 2017)

Wszystkie warunki muszą być spełnione łącznie.

6. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją niniejszego regulaminu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji uczestnika bez podania przyczyn.

7.  Uczestnik  wpłaci  przelewem kwotę min.  250 zł  na cel,  dla którego organizowany jest  rajd oraz,  tytułem

pokrycia kosztów organizacji rajdu. Wpłaty nie podlegają zwrotowi.

Konto do wpłat – Tytuł wpłaty: DAROWIZNA

Bank Pekao SA I o/Mińsk Mazowiecki

31 1240 2702 1111 0010 4679 1123

§4

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych uczestników jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 

Możesz Więcej z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Piłsudskiego 24/2
Dane są przetwarzane wyłącznie w celach identyfikacyjnych uczestników oraz kontaktowych. Dane mogą być
udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

§5

Odpowiedzialność

Uczestnik  rajdu  zobowiązuje  się  do  podporządkowania  przepisom  niniejszego  regulaminu  oraz  poleceniom

i komunikatom wydanym przez Organizatora rajdu lub osoby przez niego wskazane. Uczestnik zobowiązuje się do

przestrzegania przepisów kodeksu drogowego danego kraju i do ubezpieczenia samochodu (OC, NW) we własnym

zakresie.  Samochód  musi  posiadać  aktualny  przegląd  techniczny  i  być  dopuszczony  do  ruchu  drogowego.

Organizator nie świadczy jakiejkolwiek pomocy w przypadku wypadków, problemów medycznych, napraw, usterek

lub innych technicznych problemów z pojazdami uczestników. Zalecamy ubezpieczenie typu “Road Assistance” z

pakietem  obejmującym  Europę.  Uczestnicy  odbywają  trasę  na  własny  rachunek  i  własną  odpowiedzialność.

Uczestnicy są odpowiedzialni za dobór swojej trasy.

§6

Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień niniejszego regulaminu, o czym będzie

informował na stronie internetowej www.mozesz-wiecej.org.pl Organizator nie przyjmuje na siebie jakiejkolwiek

odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak również za spowodowane przez

uczestników pośrednio lub bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

Zgłaszając  swój  udział  w  rajdzie  oraz  biorąc  w  nim  udział  uczestnik  podporządkowuje  się  postanowieniom

niniejszego regulaminu i akceptuje jego treść.

Niedostosowanie się do niniejszego regulaminu lub do przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia żądań

Organizatora mogą spowodować natychmiastowe wykluczenie danego uczestnika z rajdu.

Uczestnicy nie mogą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora z tytułu udziału w rajdzie.


