
REGULAMIN IMPREZY EDUKACYJNO – TURYSTYCZNEJ  
VIII RAJD LATARNIKÓW   

Termin 16-18 września 2022  
  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
  
1. Organizator  
1.1 Organizatorem Imprezy edukacyjno-turystycznej „RAJD LATARNIKÓW”, zwanej dalej „RAJD”, jest Fundacja 
MotoPomocni ul. Kwidzyńska 4 / 35, 51-416 Wrocław, KRS: 0000899025, NIP: 8952230415, REGON: 388877219 
oraz PrActiv Mariusz Tiahnybok ul. Kunickiego 43/13 54-616 Wrocław, NIP: 895 169 93 57, REGON: 932132310  
  
2. Charakterystyka Imprezy  
2.1. Impreza przeznaczona jest dla motocykli sportowych i turystycznych zwanych dalej motocyklami. Impreza 
ma charakter turystyczno – przygodowo – edukacyjny. W Rajdzie nie liczy się prędkość lecz piękno odkrywania 
tego co nowe i niepoznane. Rajd odbywa się na orientację, liczy się w nim dokładność przejazdu i dobra 
zabawa. Motocykliści poznają lokalną kulturę, miejsca szczególne na mapie regionu, zdobywając jednocześnie 
wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa.  
  
3. Porządek podczas Imprezy  
3.1. Nad prawidłowym przebiegiem Imprezy czuwa Organizator, Komandor Rajdu i osoby wyznaczone przez 
Organizatora.  
3.2. Do kompetencji Organizatora i Komandora Rajdu należy:  
3.2.1. dopuszczenie uczestników i ich pojazdów do startu w Rajdzie;  
3.2.2. decyzja o dyskwalifikacji;  
3.2.3. rozstrzyganie wszystkich uwag i wątpliwości związanych z przebiegiem Rajdu; 
3.2.4. rozpatrywanie protestów.   
  

II. WARUNKI UCZESTNICTWA  
  
1. Uczestnicy i pojazdy  
1.1. Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie od Organizatora stosownego potwierdzenia.  
1.2. Uczestnikiem Rajdu może być osoba pełnoletnia posiadającym statut kierowcy, lub która ukończyła 16 rok 
życia i posiada pisemną zgodę rodziców. Uczestnik Rajdu musi posiadać odpowiednią kategorię prawa jazdy dla 
prowadzonego przez siebie pojazdu.  
1.3. Za bezpieczeństwo pasażera odpowiada kierowca.  
1.4. Pojazdy uczestniczące w imprezie muszą posiadać ubezpieczenie OC.  
1.5. Do udziału w Imprezie zostaną dopuszczone pojazdy całkowicie sprawne technicznie i ze sprawnie 
działającymi układami wydechowymi, stanowiącymi warunek dopuszczenia do ruchu.  
1.6. Obowiązkowym wyposażeniem każdego uczestnika jest:  
1.6.1. homologowany kask ochronny,  
1.6.2. rękawice,  
1.6.3. sprawny telefon komórkowy w celu komunikowania się z Organizatorem.  
  
2. Zgłoszenie i wpisowe  
2.1. Zgłoszenie dokonuje się rejestrując elektronicznie lub w dniu Imprezy w biurze Rajdu.  
2.2. Warunkiem uczestnictwa w Imprezie jest akceptacja niniejszego regulaminu, opłacenie pakietu startowego 
oraz otrzymanie od Organizatora potwierdzenia udziału w imprezie.  
2.3. Limit liczby pojazdów uczestniczących w Rajdzie jest ograniczony. 
2.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany limitu liczby pojazdów. 
2.5. Warunkiem dopuszczenia do startu jest opłacenie pakietu startowego, który zawiera:  
2.5.1. Identyfikator upoważniający do bezpłatnego wstępu do atrakcji wpisanych w trasę Rajdu, 
2.5.2. Mapy nawigacyjne,  
2.5.3. Numer startowy,  



2.5.4. Koszulkę okolicznościową. 
2.6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia ilości uczestników, o czym uczestnicy będą 
powiadomieni w oddzielnym komunikacie. Pierwszeństwo mają uczestnicy, którzy wypełnili formularz 
zgłoszeniowy i dokonali opłaty.  
2.7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia uczestnika do udziału w Imprezie oraz 
wykluczenia uczestnika z Rajdu bez zwrotu poniesionej opłaty w trybie natychmiastowym w sytuacji 
nieprzestrzegania prawa powszechnie obowiązującego, prawa ruchu drogowego i regulaminu Rajdu.   
  

III. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA  
  
1. Obowiązki  
1.1. Uczestnik zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy i opłacić wpisowe. 
1.2. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego, przepisów ppoż. oraz 
postanowień niniejszego Regulaminu.  
1.3. Uczestnik pokonujący trasę oraz wyznaczone próby zobowiązany jest nosić ubranie ochronne opisane w 
Warunkach Uczestnictwa w pkt. 1.6 pod groźbą dyskwalifikacji.  
1.4. Stan zdrowia uczestnika musi pozwalać na uczestnictwo w Rajdzie i próbach sprawnościowych.  
1.5. Na trasie Rajdu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu przez uczestników pod groźbą 
dyskwalifikacji. W zakresie dopuszczalnej ilości alkoholu we krwi Uczestnika obowiązują przepisy Prawa o Ruchu 
Drogowym. Podstawa prawna: Dziennik Ustaw z 2005 r.: Dz. U. Nr 108 poz. 908., Nr 175 poz. 1462, Nr  
179 poz. 1486, Nr 180 poz. 1494, Nr. 180 poz. 1497 Dziennik Ustaw z 2006 r.: Dz. U. Nr 17 poz. 141, Nr 104 poz.  
708, Nr 104 poz. 709. 
1.6. Zabrania się jeżdżenia poza trasą wytyczoną przez Organizatora pod groźbą dyskwalifikacji.  
  

IV. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA  
  
1. Trasa  
1.1. Organizator wytycza trasę.  
1.2. Organizator dostarcza uczestnikom niezbędne materiały nawigacyjne – trasa przejazdu.  
  
2. Pomoc medyczna  
2.1.Organizator zapewnia pomoc medyczną dla uczestników w bazie Rajdu. 
  

V. ZASADY  
  
1. Trasa  
1.1. Na trasach obowiązują przepisy ruchu drogowego, a na odcinkach przechodzących przez gospodarstwa 
oraz osiedla ludzkie i w ich bezpośrednim sąsiedztwie prędkość zostaje ograniczona do 50 km/h. 
1.2. Trasa pokonywana jest samodzielnie.  
1.3. Start i meta znajdują się w miejscu wskazanym przez Organizatora. 
1.4. Organizator ma prawo zrezygnować z danego punktu lub zadania.  
1.5. Trasę należy pokonywać według ustalonej przez Organizatora kolejności i w zadanym kierunku.   
1.6. Zawodnicy wypuszczani są na trasę Rajdu w odstępach czasowych określonych przez Organizatorów. Przed 
wyjazdem na trasę Rajdu, Organizator dokonuje w karcie zawodnika stosownego zapisu.  
1.7. Powrót z trasy Rajdu musi być zgłoszony i odnotowany przez Organizatora w karcie zawodnika, którą należy 
zdać Organizatorom.  
  
2. Punktacja  
2.1. Zwycięzca wyłaniany jest na podstawie sumy uzyskanych punktów i pokonanego dystansu.   
2.2. W przypadku równej ilości punktów na mecie decyduje najkrótszy pokonany dystans. Następnie w 
przypadku równych dystansów i równej ilości punktów na mecie Rajdu zostanie rozegrana dodatkowa 
konkurencja. W przypadku braku uczestnika na mecie po jego trzykrotnym wywołaniu miejsce zostaje poddane 



walkowerem na rzecz obecnego na miejscu uczestnika. W przypadku nieobecności obu uczestników decyduje 
losowanie.  
  

  
VI. KARY  

  
1. Niedopuszczenie do wyjazdu  
1.1. Organizator nie dopuści do startu uczestnika z następujących przyczyn:  
1.1.1. uczestnik lub pojazd nie spełnia wymogów Regulaminu, 
1.1.2. uczestnik stawił się na starcie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających (Organizator lub osoby 
przez niego upoważnione mają prawo sprawdzenia zawartości alkoholu w organizmie każdego uczestnika 
Imprezy).  
2. Dyskwalifikacja (wykluczenie) następuje w przypadku:  
2.1.1. spożywania alkoholu przez uczestnika na trasie;  
2.1.2. poruszania się poza wyznaczoną trasą;  
2.1.3. naruszenia zasad Fair Play;  
2.1.4. zachowania sprzecznego z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;  
2.1.5 samodzielnego wyjazdu na trasę bez wpisu lub uzgodnienia z Organizatorami Rajdu, 
2.1.6 braku wpisu lub złożonej karty po przyjeździe na metę. 
2.1.7 W przypadku dyskwalifikacji poniesiona opłata nie będzie zwracana.  
  

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
  
1. Uczestnicy biorą udział w Imprezie na własną odpowiedzialność, co potwierdzają w zgłoszeniu.  
2. Organizatorzy, Komandor Rajdu, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 

przeprowadzeniem Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, 
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed i w trakcie Rajdu.  

3. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność ponosząc odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie 
wyrządzone przez siebie szkody.  

4. Każdy uczestnik Rajdu poprzez uczestnictwo w Rajdzie zrzeka się możliwości dochodzenia prawnego lub 
zwrotnego roszczeń od Organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w Rajdzie.  

5. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć pamiątkowych z Rajdu na oficjalnej stronie internetowej Rajdu 
oraz w materiałach prasowych patronów medialnych.  

6. W przypadku wątpliwości, niejasności, a także w sytuacjach spornych i niejasnych ostateczna decyzja o 
klasyfikacji, dyskwalifikacji, dopuszczenia do udziału w Rajdzie oraz innych sprawach związanych z Rajdem a 
nie ujętych w Regulaminie należy do Komandora Rajdu powołanego przez Organizatora.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny motocykli oraz dodatkowego wyposażenia 
przed i po Imprezie.  

8. Uznaje się, że uczestnik dokonujący rejestracji zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go 
przestrzegać.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków Rajdu.  
10. Odcinek specjalny (przejazd plażą) na trasie dziennej i nocnej Adventure uzależniony jest od lokalnych 

warunków i nie jest gwarantowany. Przejazd plażą może zostać ograniczony lub odwołany z przyczyn 
technicznych, pogodowych lub ze względów bezpieczeństwa.  

11. Organizator zastrzega możliwość zmiany trasy w trakcie trwania Imprezy z przyczyn technicznych, 
pogodowych lub ze względów bezpieczeństwa, jednak dołoży wszelkich starań, aby o wprowadzonych 
zmianach niezwłocznie poinformować uczestników.   

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poprawek, uzupełnień i zmian niniejszego Regulaminu, o czym 
uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni. 

13. Za noclegi, wyżywienie oraz atrakcje zlokalizowane na terenie Natura Resort odpowiedzialny jest właściciel 
obiektu. 

14. Wszelkie zmiany ogłaszane będą w formie pisemnej i stanowić będą stosowny załącznik do Regulaminu.  


