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1. ORGANIZATOR 
 
1.1. Nazwa organizatora, adres. 
Automobilklub Cieszyński  
Cieszyn 43-400 ul. Plac Wolności 3 
Tel. kom. 728 227 979 
strona: www.ak-cieszynski.ox.pl     
e-mail:  automobilklub.cieszynski@vp.pl  
 
1.2. Osoby oficjalne. 

Komandor Rajdu – Łukasz Klimek 
Zastępca Komandora – Radomir Motyl 

 
2. NAZWA I CHARAKTERYSTYKA IMPREZY 
 
2.1. Nocny Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych w  Skoczowie  

2.2. Jest to impreza motoryzacyjna mająca charakter „Rajdu Turystycznego”. Nie jest to impreza 
sportowa ani masowa. 

2.3. Rajd składa się z dwóch przejazdów po trasie wyznaczonej przez organizatora w dniu zawodów. 
Zwycięzcą zostanie załoga która uzyska najmniejszą różnicę czasu między pierwszym a drugim 
przejazdem.  

2.4. Start i meta Rajdu znajdować się będą w Skoczowie – Targowisko Miejskie ul. Górecka. 

 
3. WŁADZE RAJDU 
 
3.1. Osobą odpowiedzialną za organizację i przebieg oraz klasyfikację rajdu jest Komandor i Zastępca 
Komandora.  
3.2. Decyzje Władz Rajdu są ostateczne i nieodwołalne, nie podlegają reklamacjom.  

 
4. UCZESTNICTWO 
 
4.1. W rajdzie może wziąć udział każdy użytkownik pojazdu którego wiek w roku 2019 przekroczył 25 
lat. Na pojazdy wyprodukowane w Polsce nie obowiązuje limit wiekowy.  
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5. ZGŁOSZENIA I WPISOWE 
 
5.1. Zgłoszenia załóg winny być składane elektronicznie z wykorzystaniem formularza 
zamieszczonego na stronie www.ak-cieszynski.ox.pl zakładka sekcja zabytków/Nocny Rajd 
Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych w Skoczowie i przesłane na adres e-mail 
automobilklub.cieszynski@vp.pl . Dopuszcza się możliwość zapisów w dniu imprezy z zastrzeżeniem 
pkt. 5.3. 
5.2. Wpisowe wynosi:  
Kierowca – 40 zł  
Kierowcy zrzeszeni w Automobilklubie Cieszyńskim z opłaconą składką za 2019 rok -20zł 
Pilot/pasażer – 10 zł  
płatne w biurze rajdu lub na konto bankowe Automobilklubu Cieszyńskiego 
numer konta: 98 1050 1083 1000 0023 4328 2899 Bank Śląski o/Cieszyn z dopiskiem Nazwisko Imię 

(kierowcy) – Nocny Rajd Skoczów 
5.3. W przypadku zgłoszenia więcej niż 80 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu 
zgłoszeń. 
5.4. Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. 
5.5. Biuro Rajdu w dniu zawodów będzie czynne od godziny 16:00 do 19:00 w Skoczowie, Targowisko 
Miejskie. 
5.6. Regulamin imprezy dostępny będzie w Biurze Rajdu w widocznym i dostępnym miejscu  
od otwarcia biura do zakończenia imprezy. 
5.7. Przez fakt wysłania zgłoszenia uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez  
Automobilklub Cieszyński zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w skrócie RODO,  
na zasadach opisanych w „Klauzuli Rodo” zamieszczonej w załączniku nr 1 do  niniejszego 
regulaminu.  

 
6. UBEZPIECZENIE 
 
6.1. Pojazdy uczestniczące w zlocie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC  
6.2. 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 lub bezpośredni szkód  
w stosunku do osób trzecich i ich mienia. 

 
7. ZAŁOGA 
 
7.1. Przez podpisanie zgłoszenia do udziału w rajdzie załoga zobowiązuje się do całkowitego 
podporządkowania przepisom niniejszego regulaminu oraz poleceniom i instrukcjom wydawanym 
przez Komandora .  
7.2. Pod rygorem niedopuszczenia do startu załoga zobowiązana jest do obecności na odprawie.  
7.3. Do obowiązków załogi należy:  
7.3.1. Zamocowanie we własnym zakresie numerów startowych w miejscach wyznaczonych przez 
organizatora.  
7.3.2. Przejazd trasy w podanej przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym z mapą trasy 
umieszczoną w Biurze Rajdu.  
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8. POJAZDY DOPUSZCZONE DO RAJDU 
 
8.1. Wszystkie pojazdy zgłoszone do rajdu muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające  
do poruszania się po drogach publicznych (ważny dowód rejestracyjny i OC) zaleca się ubezpieczenie 
NNW i spełniać wymogi regulaminowe.  
8.2. Pojazdy dopuszczony powinny spełniać wymaganie – wiek powyżej 25lat. 
8.3. Istnieje możliwość zgłoszenia innego pojazdu za zgodą Komandora. 

 
9. PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS RAJDU 
 
9.1. Podczas zlotu uczestnicy poruszają się w ruchu drogowym zgodnie z przepisami ustawy „Prawo  
o Ruchu Drogowym”. Za naruszenie przepisów odpowiada kierujący pojazdem. 

 
10. NAGRODY 

 
10.1. Puchar za wygranie Nocnego Rajdu Synchronicznego Pojazdów Zabytkowych w Skoczowie dla 
najlepszej Załogi Rajdu. 
10.2.  Puchar za zajęcie 1,2,3 miejsca w następujących klasach: 

• Samochody 

• Motocykle 

• Traktory/Maszyny Rolnicze 
10.3. W przypadku zajęcia miejsc ex aequo Organizator zastrzega prawo do wręczenia brakujących 
pucharów w terminie późniejszym. 

 
11. PRZEPISY KOŃCOWE 
 
11.1. Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji regulaminu oraz prawo wydawania 
dodatkowych poleceń i zaleceń uzupełniających regulamin.  
11.2. Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego odwołania Rajdu. 

 
 
 

KOMANDOR RAJDU 

Łukasz Klimek 

 

 

Cieszyn 12.05.2019 r.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych  

 
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony danych osobowych w skrócie RODO,  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez Automobilklub Cieszyński na zasadach opisanych 

poniżej oraz przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Administratorem moich danych osobowych, podanych przeze mnie w druku zgłoszenia lub/i w formularzu 

rejestracji na zawody jest Automobilklub Cieszyński z siedzibą w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 3.  

2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do startu w zawodach organizowanych przez Automobilklub 

Cieszyński.  

3. Kategoria danych osobowych 

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych za zgodą osoby, której dane dotyczą. 

Automobilklub Cieszyński przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, 

dane adresowe oraz dane kontaktowe 

3. Dane osobowe moje będą przetwarzane w celu:  

a) prowadzenia i publikacji klasyfikacji danego cyklu, na podstawie wyników poszczególnych 

zawodów/imprez; 

b) publikacja wyników poszczególnych zawodów/imprez; 

c) wydania oraz wznawiania dokumentów uprawniających do udziału w danej dyscyplinie sportu 

motorowego;  

d) podlegania ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej; 

e) przyznawania tytułów mistrzowskich; 

f) prowadzenia statystyk i archiwizacji wyników imprez; 

4. Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. moja zgoda, którą mam 

prawo wycofać w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego wniosku o zaprzestanie przetwarzania moich danych 

osobowych. Skutkiem wycofania zgody jest brak możliwości:  

• startu w zawodach,  

• klasyfikacji cyklu, 

• uzyskania dokumentów potwierdzających udziału w danych zawodach. 

5. Odbiorcą danych osobowych moich i/lub mojego dziecka będą np.: 

 a) Polski Związek Motorowy; 

b) firmy IT obsługujące systemy informatyczne oraz wyniki online, w których m.in. znajdują się moje dane 

osobowe;  

c) firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji pomiędzy mną a Automobilklubem 

Cieszyńskim.   

6. Automobilklub Cieszyński nie będzie przekazywać moich danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

7. Automobilklub Cieszyński zastrzega sobie prawo ujawnienia lub przekazania niektórych danych osobowych 

właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie w oparciu o właściwą podstawę 

prawną i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

8. Automobilklub Cieszyński będzie przechowywać moje dane osobowe bezterminowo.  

9. Przysługuje mi prawo:  

a) żądania od Automobilklubu Cieszyńskiego dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania oraz 

otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu; 

 b) żądania od Automobilklubu Cieszyńskiego usunięcia moich danych osobowych lub ograniczenia ich 

przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania; Automobilklub Cieszyński poinformuje mnie o uwzględnieniu 

mojego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane;  

c) otrzymania od Automobilklubu Cieszyńskiego podanych przeze mnie danych w postaci pliku 

komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi;  

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Automobilklub Cieszyński, jeżeli uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO.  

10. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem mogę kierować do inspektora ochrony 

danych Automobilklubu Cieszyńskiego na adres e-mail: automobilklub.cieszynski@vp.pl.  

 
 


