
Samochodowy Rajd Krajoznawczy – Żuławy Wiślane  

 
 

Klub Podróżników „Apetyt na Świat” 

 ul. Kielnieńska 114, 80-299 Gdańsk  www.apetytnaswiat.pl 

 +48 790 380 360  info@apetytnaswiat.pl 

Regulamin 
1. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz 

podporządkowania się ustalonemu programowi imprezy. 
2. W trakcie trwania rajdu należy przestrzegać zasad ruchu drogowego. 
3. Minimalny skład załogi biorącej udział w rajdzie to 2 osoby – kierowca i pilot. 
4. Każda dodatkowa osoba zabrana przez załogę do samochodu premiowana jest dodatkowymi 

punktami konkursowymi (10 punktów). 
5. Każda załoga otrzymuje numer startowy będący wynikiem losowania. Numer startowy decyduje o 

kolejności startu. 
6. Losowanie numerów załóg zostanie wykonane przez organizatorów w dniu imprezy. 
7. W momencie startu na trasę rajdu lokalizacja mety pozostaje nieznana dla uczestników. 
8. Każda załoga otrzyma przed startem przewodnik rajdowy, według którego musi pokonać trasę. 

Przewodnik podzielony jest na części, z których każda opisuje drogę do kolejnego punktu 
etapowego. 

9. Punktami etapowymi są atrakcje turystyczne na trasie rajdu. 
10. Aby odkryć lokalizację kolejnego punkt etapowego należy poprawnie rozszyfrować wskazówki 

zamieszczone w przewodniku. 
11. W przypadku zagubienia się na trasie istnieje możliwość uzyskania wskazówek pomocniczych od 

organizatorów. W tym celu należy zadzwonić pod numer 508-273-610. Każda wskazówka skutkuje 
przyznaniem 25 punktów karnych. 

12. W trakcie rajdu zabronione jest korzystanie z urządzeń GPS oraz wyszukiwanie informacji w 
internecie. Posiadanie atlasu samochodowego jest dozwolone. 

13. W trakcie rajdu uczestnicy będą musieli odpowiedzieć na pytania konkursowe związane z 
odwiedzanymi miejscami. 

14. Zwycięzcą rajdu zostanie załoga z największą liczbą punktów. 
15. Na ostateczną liczbę zgromadzonych punktów składają się: 

a. punkty za odpowiedzi na pytania konkursowe zawarte w przewodniku rajdowym. 
b. punkty za udział w załodze dodatkowych osób. 
c. punkty za ilość przejechanych kilometrów (znaczna odchyłka od trasy wyznaczonej przez 

organizatorów karana jest punktami ujemnymi). 
d. punkty ujemne za wskazówki telefoniczne dla załóg, które zgubiły drogę. 
e. punkty specjalne. 

16. Czas przejazdu nie jest punktowany. 
17. Wyniki rajdu zostaną ogłoszone na mecie. 
18. Przed ogłoszeniem wyników kapitanowie załóg będą mieli możliwość zapoznania się z przyznaną 

punktacją i wniesienia ewentualnych zastrzeżeń. 
19. Decyzja jury jest nieodwołalna. 
20. Nagrodą główną jest okolicznościowy puchar. 


