Regulamin
Ogólnopolskiego Charytatywnego Rajdu Przedsiębiorcy
“Zawsze Razem” 15 czerwca 2019 r (sobota)
1. CEL RAJDU:
•

Charytatywny

•

Obalanie barier niepełnosprawności

•

Popularyzacja Rajdu wśród przedsiębiorców

•

Sportowa rywalizacja

•

Integracja środowiska

2. ORGANIZATORZY
Główny organizator zawodów:
•

Izba Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski w Zgierzu

•

Fundacja „Twój Poranek”

•

Mundurowy Klub Motorowy RP Region Zgierz

•

Współorganizatorzy:

•

Urząd Miasta Zgierza,

3. KOMANDOR RAJDU
•

Osoba odpowiedzialna za obsługę techniczną Rajdu

4. TERMIN RAJDU
15 czerwca 2019 roku.
•

12.30 – 13.00 – Zbiórka i Rejestracja Uczestników

•

13.10 – Rozpoczęcie Rajdu - Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Markab” w Zgierzu
ul. Wiosny Ludów 26a

•

16.30 – Finał - Źródliska- Leśniczówka w Grotnikach, po finale piknik

5. UCZESTNICTWO
W zawodach uczestniczymy własnymi samochodami.
W/w zawodach mogą g uczestniczyć drużyny o minimalnym składzie dwuosobowym.
Drużyna na starcie otrzymuje opis trasy i kartę punktową.

IZBA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW CENTRALNEJ POLSKI
ul. Długa 29a, 95-100 Zgierz
NIP: 7322180218
www.ippcp.pl
biuro@ippcp.pl
tel: 792098888
Forma prawna: IZBA GOSPODARCZA
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 25 8783 0004 0028 7847 2000 0001

6. KLASYFIKACJA
•

Zwycięzcą zostaje drużyna, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w konkurencjach opisanych na karcie
punktowej.

•

Przy jednakowej ilości punktów decyduje dogrywka na mecie.

•

Organizator zastrzega sobie wprowadzenie również innych klasyfikacji.

7. PROCEDURA RAJDU
Uczestnicy startują w ściśle określonych odstępach czasowych ustalonych przez Komandora Rajdu na starcie, własnym
samochodem. Każda załoga powinna zaliczyć wszystkie konkurencje. Liczba punktów musi być wpisana do karty przez
sędziego konkurencji i potwierdzona jego własnoręcznym podpisem.
Nie przystąpienie do którejkolwiek z konkurencji jest jednoznaczne z dyskwalifikacją.

8. NAGRODY
Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary honorowe. Za pierwsze miejsce puchar od Krajowej Izby Gospodarczej, za
drugie miejsce puchar ufundowany przez Marszałka Województwa Łódzkiego i trzecie miejsce puchar ufundowany
przez Starostę Zgierskiego. Dwie drużyny otrzymają puchary za udział w Rajdzie - dla najstarszego uczestnika Rajdu –
ufundowany przez Prezydenta Miasta Zgierza oraz dla najmłodszego uczestnika Rajdu – ufundowany przez Burmistrza
Aleksandrowa Łódzkiego. Puchary ufundowane przez Fundację „Twój Poranek" oraz Mundurowy Klub Motorowy RP
Region Zgierz dla dwóch osób niepełnosprawnych uczestniczących w Rajdzie.
9. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do udziału w Rajdzie należy składać do dnia 7 czerwca 2019 roku na karcie zgłoszenia.
Wzór karty zgłoszenia można pobrać:
•

Ze strony internetowej Izby Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski

•

W siedzibie Fundacji „Twój Poranek": Zgierz, ul. Długa 29, I piętro

Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane warunkowo.
Zgłoszenia należy kierować na adres e-mailowy: biuro@ippcp.pl lub osobiście do siedziby Fundacji „Twój Poranek”.

10. KOSZTY UCZESTNICTWA
Opłata startowa wynosi:
•

100 zł - osoba dorosła

•

50 zł - dzieci 5 - 15 lat

•

0 zł - dziecko do 5 lat
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Podane kwoty są kwotami brutto.
Opłatę startową należy przesłać do dnia 7 czerwca 2019 r. na konto nr: 79878300040021455320000025 z dopiskiem
Rajd, lub wpłacić osobiście w siedzibie Fundacji „Twój Poranek” lub w biurze IPPCP.
W przypadku rezygnacji z udziału w Rajdzie po 7 czerwca 2019r. dokonane opłaty startowe nie będą zwracane.
Brak wpłaty spowoduje niedopuszczenie do udziału w zawodach.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
•

Impreza odbywa się samochodem w normalnym ruchu drogowym bez specjalnych uprawnień dla jej uczestników.

•

Uczestnik startuje w Rajdzie na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie przyjmują na siebie odpowiedzialności
ewentualne szkody wynikłe podczas trwania Rajdu, zarówno w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak i spowodowane
przez nich szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

•

Dokonanie zgłoszenia i przyjęcie niniejszego regulaminu jest zobowiązaniem do respektowania ustaleń w nim
zawartych.

W uzasadnionych okolicznościach Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym
regulaminie.
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