
REGULAMIN
Motorowy rajd turystyczno-krajoznawczy

II DOLNOŚLĄSKI RAJD ZABYTKÓW TECHNIKI 2022

I. Przepisy ogólne

1. Regulamin określa zasady prowadzenia II Dolnośląskiego Rajdu Zabytków Techniki,
2. Patronat honorowy nad rajdem objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego, p. 
Cezary Przybylski.
3. Rajd ma charakter rajdu turystyczno-krajoznawczego.
4. Rajd odbywa się w ruchu ulicznym, zgodnie z zasadami obowiązujących przepisów 
ruchu drogowego. Przeciętna prędkość rajdu wynosi 40 km/h. Nawierzchnią dominującą 
na trasie rajdu jest asfalt.
5. Dla uczestników nie są wymagane środki ochrony indywidualnej ani dodatkowe
zabezpieczenia pojazdów.
6. Uczestnicy biorą udział w rajdzie w swoich pojazdach, posiadających ważne dokumenty
dopuszczające do poruszania się po drogach publicznych.
7. Za stan techniczny oraz ubezpieczenie pojazdów odpowiadają uczestnicy.
8. Biuro rajdu znajduje się w Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, ul. Towarowa 4, 58-140 
Jaworzyna Śląska.

II. Harmonogram rajdu

1. Rozpoczęcie rajdu: 09:00 parking Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, ul. Towarowa 4, 
58-140 Jaworzyna Śląska.

2. Zakończenie rajdu: 16:00 parking Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia, ul. Piotra 
Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych

III. Uczestnicy rajdu

1. Załoga składa się z kierowcy oraz pilota.
2. Kierowca musi posiadać ważne prawo jazdy lub/i inny dokument wymagany do 
prowadzenia pojazdu biorącego udział w rajdzie.
3. Wyłączną odpowiedzialność za wykroczenia popełnione przez załogę na trasie rajdu 
ponosi kierowca.
4. Uczestnikiem rajdu może być każdy, kto posiada sprawny technicznie i dopuszczony do 
ruchu pojazd mechaniczny zaprojektowany przed 1995 r. oraz dokona we wskazanym 
przez organizatorów terminie zgłoszenia załogi.
5. Uczestnicy mogą brać udział w rajdzie w 4 kategoriach pojazdów:

1. Motocykli i motorowerów o pojemności do 50 cm3
2. Motocykli i motorowerów o pojemności powyżej 50 cm3
3. Samochodów osobowych i dostawczych do DMC 3.5 t
4. Pojazdów ciężarowych, specjalistycznych i rolniczych



IV. Pasażerowie

1. W rajdzie mogą brać udział pasażerowie
2. Pasażerem może być zarówno osoba pełnoletnia jak i nieletnia, ilość pasażerów 

determinowana jest możliwościami pojazdu.
3. Za pasażerów będących osobami nieletnimi podczas trwania rajdu wyłączną 

odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie. 

V. Zgłoszenia

1. Rejestracja załóg trwa do 10.09.2022 r. wyłącznie za pośrednictwem formularza 
dostępnego na stronie mapazabytkow.pl w zakładce RAJD.

2. W przypadku zgłoszenia się do rajdu pojazdem  będącym własnością osoby trzeciej, 
wymagana jest pisemna zgoda właściciela.

VI. Opłata startowa

1. Opłata startowa za 1 uczestnika wynosi 50.00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100)
2. Dowód wpłaty należy załączyć do formularza zgłoszenia (format .pdf, .jpg, .png)
3. Opłatę startową należy wnieść na konto Fundacji Ochrony Dziedzictwa 

Przemysłowego Śląska: 89 1090 1522 0000 0001 4189 8690 (Santander Bank Polska)
4. Zwrot opłaty startowej może nastąpić w przypadku odwołania rajdu lub nie przyjęcia 

zgłoszenia przez organizatorów.

 

VII. Cel i przebieg rajdu

1. Celem rajdu jest odwiedzenie zabytkowym pojazdem obiektów znajdujących się na 
Dolnośląskim Szlaku Zabytków Techniki w dniach 17.09.2022 - 18.09.2022 r.

2. Rajd uznaje się za zakończony gdy załogi zbiorą określoną liczbę pieczątek 
dokumentujących pobyt w obiekcie:

1. Motocykle i motorowery o pojemności do 50 cm3: min. 3 obiekty
2. Motocykle i motorowery o pojemności powyżej 50 cm3: min. 7 obiektów
3. Samochody osobowe i dostawcze do DMC 3.5 t: min. 10 obiektów
4. Pojazdy ciężarowe, specjalistyczne i rolnicze: min. 7 obiektów

3. Organizatorzy przewidują przyznanie dwóch nagród:
a. Puchar Marszałka Dolnego Śląska,
b. Puchar Prezesa Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska

VIII. Odpowiedzialność

http://mapazabytkow.pl


1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody i zdarzenia 
spowodowane przez uczestników Rajdu w stosunku do osób trzecich i ich mienia, oraz w 
stosunku do uczestników Rajdu.
2. Załogi biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
3. Niniejszy punkt stosuje się również do pasażerów i członków załogi.

IX. Ubezpieczenia

1. Od uczestników wymagane jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC pojazdu.
2. Organizatorzy nie pokrywają kosztów ubezpieczenia.

X. Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do właściwiej interpretacji niniejszego 
regulaminu, wydania instrukcji dodatkowych i uzupełniających do całkowitego 
odwołania rajdu.

2. Regulamin może być zmieniony lub uzupełniony komunikatami organizatorów lub 
władz Rajdu.


