IMPREZA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA
XVIII OGÓLNOPOLSKI RAJD AFRODYTY
XVI OGÓLNOPOLSKI RAJD CITROENA

XVIII OGÓLNOPOLSKI RAJD AFRODYTY
XVI OGÓLNOPOLSKI RAJD CITROENA
IMPREZA JEST ORGANIZOWANA POD HONOROWYM
PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
MICHAŁA ZALESKIEGO

REGULAMIN
1. ORGANIZATOR: Automobilklub Toruński i PHU Polmozbyt

Toruń Holding S.A.
przy współpracy: Oddziału Miejskiego PTTK im. M. Sydowa
w Toruniu, Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego w Toruniu,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Miejskiego
Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Toruniu
2. SPONSORAMI IMPREZY SĄ: Citroën Polska, Autoryzowany
Dealer Citroën – Citroën – Polmozbyt Toruń, BPH Bydgoszcz,
Drukarnia FORMATOR, PSA FRANCE, Świat Reklamy
Impreza dla uczczenia Jubileuszu 90-lecia Oddziału Miejskiego
PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu
4. Władze rajdu
Dyrektor Rajdu
Stanisław Marasek
Z-ca dyrektora ds. organizacyjnych
Czesław Nosewicz
Z-ca Dyrektora ds. turystycznych
Karol Chełkowski
Sekretariat Rajdu
Ewa Kozłowska
Kierownik tras turystycznych
Jarosław Kuncman
Kierownik biura rajdu
Ewa Kozłowska
Szef komisji obliczeń
Bartłomiej Kozłowski
Kierownik rekreacji
Kazimierz Przygocki
Kierownik techniczny
Zbigniew Ligocki
5. Termin i miejsce rajdu
Rajd odbędzie się w dniach 09-10 czerwca 2012 roku bez względu na pogodę.
Do udziału w imprezie serdecznie zapraszamy wszystkie zmotoryzowane Panie,
które brać będą udział w Rajdzie jako kierujące pojazdem dowolnej marki oraz

wszystkich posiadaczy pojazdów marki Citroën i OLD TIMER i niepełnosprawni
bez względu na płeć. Samochody muszą być sprawne technicznie i dopuszczone do
ruchu na drogach RP.
Uczestnikami są kierowca i pilot. Pozostali pasaŜerowie pojazdu są osobami
towarzyszącymi.
Zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym UMK na pojezierzu Brodnickim.
Wpisowe wynosi 130,00 zł od osoby (wariant budynek hotelowy- łazienki na
korytarzu) i 150,00 zł od osoby (domki campingowe z łazienkami).
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: materiały rajdowe, obiadokolację
w sobotę, wiejskie jadło przy sobotnim wieczornym ognisku, nocleg, śniadanie w
niedzielę oraz wiele innych wspaniałych wraŜeń.

6. Zgłoszenia Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 01 czerwca 2012 roku.
Zgłoszenia naleŜy przesyłać na adres: Automobilklub Toruński 87-100 Toruń, ul.
Ducha Świętego 5 e-mail: at@automobilklubtoruński.pl
tel. 56 62-283-61 fax 622-86-91
Termin przyjmowania zgłoszeń jest podyktowany koniecznością rezerwacji noclegów
i posiłków dl Państwa. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłacenie wpisowego w
siedzibie Automobilklubu Toruńskiego lub na konto BANK MILLENIUM
nr 58 1160 2202 0000 0000 5530 5571 (z dopiskiem „AFRODYTA 2012” –
wpisowe) i nadesłanie kopii dowodu wpłaty oraz czytelnie wypełnionej karty
zgłoszeń dołączonej do regulaminu. Dokonanie zgłoszenia stanowi potwierdzenie
znajomości i akceptację regulaminu imprezy i jego postanowień
w formie komunikatów oraz jest podstawą dla organizatora stosowanych działań
i rezerwacji. Kwota wpłaconego wpisowego nie podlega zwrotowi w przypadku nie
przybycia na imprezę. Po upływie podanego wyŜej terminu zgłoszenia nie będą
przyjmowane. Załogę stanowi kierowca i pilot inne osoby jadące w danym
samochodzie są traktowane jako osoby towarzyszące.
Przed dokonaniem wpłaty prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie czy
interesujący Państwa wariant noclegu jest jeszcze w ofercie (czy są jeszcze wolne
miejsca dla danego rodzaju noclegu).
UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania
przyczyny !!! Zgłoszenia po ustalonym terminie mogą być uwzględnione wyłącznie
po uprzedniej konsultacji z organizatorem.
7.

Program rajdu.

Sobota 09 czerwca 2012
godz. 08/30 – otwarcie biura Rajdu
godz. 09/00 – start do pierwszego odcinka rajdu (Rynek Nowomiejski)
godz. 10/20 – odprawa uczestników
godz. 10/40 – uroczyste otwarcie „Rajdu Afrodyty i Citroëna 2011”
godz. 11/00 – start pierwszej załogi do drugiego odcinka rajdu
godz. 17/30 – przyjazd na metę pierwszej załogi
godz. 18/00 – 19/30 obiad i konkurencje rekreacyjne
godz. 20/00 – biesiada z „Citroën -em” w OW UMK w Bachotku
Niedziela 10 czerwca 2012
godz.. 09/00 – 10/00 śniadanie
godz. 10/00 – podanie nieoficjalnych wyników rajdów
godz. 10/30 – podanie oficjalnych, końcowych wyników rajdów

godz. 12/00 wręczenie nagród, pucharów – zakończenie imprezy.
Podany harmonogram imprezy moŜe ulec zmianie o czym poinformujemy
uczestników w odrębnym komunikacie.

8. Klasyfikacje rajdowe
W ramach rajdu zostaną przeprowadzone następujące klasyfikacje:
a) AFRODYTA klasyfikacja generalna - kobiety za kierownicą, dowolne marki
pojazdów
b) CITROEN – za kierownicą zarówno kobiety jak i męŜczyźni
c) OLD TIMER – kategoria zamknięta dla posiadaczy zabytkowych pojazdów
d) osoby niepełnosprawne –dowolna marka pojazdu

9. JURY
Czesław Nosewicz
Stanisław Marasek

Przewodniczący
członek
członek

10.Postanowienia końcowe
Uczestnicy rajdu powinni posiadać dokumenty wymagane regulaminem . Prosimy zabrać ze sobą:
apteczkę przybory do pisania, linijkę lub ekierkę, kompas, latarkę oraz 2,5 m sznurka.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty i wypadki spowodowane przez
uczestników i w sprzęcie i mieniu uczestników i osób trzecich, uczestnicy biorą udział w imprezie na
własną odpowiedzialność - ubezpieczają się we własnym zakresie. Rajd zostanie przeprowadzony w
warunkach normalnego ruchu drogowego wobec czego uczestnicy zobowiązują się przestrzegać
bezwarunkowo przepisy ruchu drogowego. Interpretacja regulaminu rajdów naleŜy do PZM i Jury
imprezy. Organizator zastrzega sobie moŜliwość dokonywania zmian i wydawania dodatkowych
komunikatów i zarządzeń. Ewentualne protesty będą rozpatrywane wyłącznie po wpłaceniu wadium
w wysokości 200 zł. W przypadku negatywnego wyniku rozpatrzenia protestu wadium przepada.
Postępowanie prawne odnośnie współzawodnictwa i uczestnictwa jest wykluczone.

NaleŜ koniecznie zabrać ze sobą płomienny uśmiech, dobry humor i mnóstwo
pozytywnej energii.
Prosimy o szybkie dokonywanie zgłoszeń
Telefony kontaktowe: Czesław Nosewicz: 601 – 673 – 887
Stanisław Marasek: 504 – 207 – 672
Serdecznie zapraszamy Organizatorzy

………………………dnia, … ………. 2012 roku

KARTA ZGŁOSZENIA
NINIEJSZY ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ
w

„XVIII Ogólnopolskim Rajdzie Afrodyta 2012”
lub XVI Rajdzie Citroëna 2012
w dniach 09-10 czerwca 2012 roku
dane
Nazwisko i imię
Klub
Marka pojazdu
Nr dowodu osobistego
PESEL
podpis
PESEL

kierowca

pilot

Osoby towarzyszace:
Imię

nazwisko

Kategoria:
AFRODYTA

CITROEN

OLD TIMER

niepełnosprawni

Odpowiednie zaznacz krzyŜykiem
Wpisowe:
Ilość osób
nocleg hotel bez
nocleg domek
łazienki w
kampingowy z łazienką
pokoju
130,00 zł
150,00 zł
Odpowiednie zaznacz mnoŜąc przez ilość osób i podaj razem wartość wpisowego
Końcowa kwota wpisowego

Istnieje moŜliwość rezerwacji noclegu w Toruniu na noc z 8/9.06.2012 r

