REGULAMIN II DOLNOŚLĄSKIEGO RAJDU SAMOCHODOWEGO „Vet off Road”
I. Informacje ogólne:
1. Organizatorami Rajdu są: Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna i Wojskowa Inspekcja
Weterynaryjna.
2. Rajd jest imprezą o charakterze integracyjno-rekreacyjno-sportowym przeznaczoną dla
lekarzy weterynarii ich rodzin.
3. Organizatorzy zobowiązują się do wytyczenia tras, uzyskania odpowiednich zezwoleń,
zapewnienia obsługi sędziowskiej, przygotowania dokumentacji oraz zapewnienia warunków
bezpieczeństwa podczas imprezy.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i są jedyną
władzą upoważnioną do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbieżności i wątpliwości,
które mogą powstać przy stosowaniu i interpretacji niniejszego regulaminu i innych
przepisów.
5. Rajd odbywa się dnia 22.11.2014 na wojskowym autodromie w obrębie poligonu Raków
pod Wrocławiem.
6. Uczestnicy, których zgłoszenia zostały przyjęte do zawodów zobowiązani są do okazania
na życzenie organizatorów w Bazie Rajdu następujących dokumentów: prawo jazdy, dowód
rejestracyjny oraz polisa ubezpieczeniowa OC pojazdu.
7. Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku. Zgoda obejmuje
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem
dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Organizatorów
działalnością.
II. Zgłoszenia, opłaty, formalności:
1. Warunki uczestnictwa:
• Każda załoga, która zamierza uczestniczyć w Rajdzie zobowiązana jest do wypełnienia
formularza zgłoszeniowego i wpłacenia wpisowego.
• Wpisowe można uregulować poprzez przelew na konto w wysokości 150 zł od załogi lub
bezpośrednio przed rozpoczęciem w Bazie Rajdu
• Ostateczny termin uregulowania wpisowego to dzień rozpoczęcia Rajdu.
• Konto na które należy wpłacać opłatę wpisową to: Dolnośląska Izba LekarskoWeterynaryjna, ul. Sopocka 21/2, 50-344 Wrocław
Nr konta: 48 1240 1994 1111 0000 2495 9016
• wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi uczestnikom w przypadku dyskwalifikacji lub
rezygnacji z Rajdu.
• osoby wpłacające zaliczkę prosimy o posiadanie potwierdzenia wykonania przelewu.
2. Rejestracja załóg i start odbywa się w Bazie Rajdu tzn. na łące koło autodromu Poligonu
Raków (współrzędne GPS N: 51° 11' 41" E: 17° 5' 33"), w dniu 22.11.2014 od godziny 8.00.
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3. Start w Rajdzie „Vet off Road” może być niebezpieczny i uczestnicy biorący udział w
imprezie jadą na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.
4. Zgłoszenie uczestnictwa i opłata wpisowego jest jednoznaczna z zapoznaniem się i
przyjęciem warunków tego regulaminu.
5.Organizatorzy mają prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału załogi w Rajdzie w
momencie zamknięcia list startowych.
6.Organizatorzy ustalają limit pojazdów startujących w Rajdzie.
III. Regulacje:
1. Rajd odbywa się na podstawie:
• niniejszego regulaminu,
• przepisów Prawa o Ruchu Drogowym,
• zasad ochrony środowiska.
2. Sprawy sporne są rozstrzygane przez Organizatorów Rajdu
3. W czasie trwania Rajdu uczestnicy muszą stosować się do regulaminu imprezy, poleceń
Organizatorów, sędziów i innych osób upoważnionych przez Organizatorów. Naruszenie
wydanych rozporządzeń może spowodować wykluczenie z Rajdu.
IV. Uczestnicy:
1. Ilość osób w samochodzie ograniczona jest wpisem do dowodu rejestracyjnego pojazdu.
Załoga składa się z kierowcy i pilota/ów.
2. Osoba kierująca pojazdem musi posiadać aktualne uprawnienia do prowadzenia pojazdu.
3. Kierowca i pilot/ci mogą zamieniać się miejscami w samochodzie.
4. Kolejność startu wyznaczają Organizatorzy lub osoby przez nich upoważnione.
5. Dozwolona i wskazana jest wzajemna pomoc między uczestnikami.
6. Podczas rajdu niedozwolona jest zmiana samochodu.
V. Warunki techniczne:
1. Do startu dopuszczone są samochody wszelkich marek i typów o DMC 3500 kg.
2. Pojazdy muszą być zarejestrowane i posiadać ważne badania techniczne oraz
ubezpieczenie OC.
3. Samochody muszą też spełniać następujące wymagania:
• pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pilota/ów,
• telefon komórkowy lub radio CB,
• lina lub taśma holownicza właściwa do masy pojazdu, oraz zaczep holowniczy.
VI. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność:
1. Wszystkie załogi muszą przestrzegać przepisów Prawa o Ruchu Drogowym.
2. Jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków osłabiających koncentrację jest
zabroniona i karana wykluczeniem z Rajdu
3. Używanie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe podczas trwania Rajdu.
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4. Uczestnicy są obowiązani do unikania i zapobiegania sytuacjom mogącym sprowadzić
niebezpieczeństwo na uczestników, organizatorów lub osoby trzecie, jak również ich mienie,
udzielania wzajemnej pomocy w razie wypadków lub wystąpienia innych niebezpiecznych
sytuacji, oraz powiadomienia o zaistniałych zdarzeniach organizatorów oraz służby
ratownicze/medyczne, dbałości o środowisko.
5. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie
spowoduje sam lub używany przez niego pojazd.
6. W przypadku sporów uczestnika z osobą trzecią, załoga ma prawo liczyć na pomoc
Organizatorów
7. Złożenie podpisu uczestnika pod oświadczeniem jest równoznaczne ze zrzeczeniem się
wszelkich roszczeń wobec Organizatorów. Nie podpisanie oświadczenia skutkuje
niedopuszczeniem uczestnika do Rajdu bez prawa zwrotu wpisowego.
8. W żadnym wypadku Organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności i nie mogą być
pociągnięci do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia
spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach lub wobec innych uczestników czy
strony trzeciej
9. Organizatorzy nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze
złego stanu zdrowia uczestników.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania wszelkich koniecznych zmian
dotyczących imprezy, wynikających z działania siły wyższej, wystąpienia sytuacji związanych z
koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub nakazanych przez uprawnione organy, a
także do całkowitego odwołania imprezy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na
nieprzewidziane okoliczności. W powyższej sytuacji Organizatorzy nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez jakiekolwiek osoby.
11. W przypadku odwołania Rajdu zgłoszonym uczestnikom zwracana jest cała kwota
wpisowego.
VII. Protesty:
1. Protesty składane w Bazie Rajdu są rozpatrywane przez Organizatorów.
3. Protest musi być złożony najpóźniej w ciągu 30 minut od opublikowania nieoficjalnych
wyników.
4. Rozpatrzenie protestu nastąpi przed ogłoszeniem oficjalnych wyników.
5. Werdykt jest podany do publicznej wiadomości na oficjalnej tablicy Bazy Rajdu.
VIII. Nagrody:
1. Nagrody rzeczowe są fundowane przez sponsorów i organizatorów.
2. Nagrody są przyznawane dla najlepszych załóg.
3. Organizatorzy mogą przyznać dodatkowe nagrody.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu przed rozpoczęciem rajdu
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