
R e g u l a m i n
XI Pszowskiego Rajdu Samochodowego HDK o Puchar Dyrektora 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

Temat rajdu: „Razem możemy więcej” .

Czas i miejsce rajdu: sobota 06 czerwca 2015 r. w godzinach 800 ÷ ok. 2000.

Rozpoczęcie rajdu na stadionie sportowym TS „Górnik” w Pszowie.

Trasa Rajdu: miasto Pszów oraz okoliczne miejscowości powiatu wodzisławskiego. 

Cele Rajdu:

 zwrócenie uwagi społeczeństwa na znaczenie honorowego krwiodawstwa i idei czerwono-
krzyskich, w perspektywie Światowego Dnia Krwiodawcy;

 integracja środowisk Honorowych Dawców Krwi PCK i ich rodzin oraz sympatyków;
 popularyzacja zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy;
 zwrócenie uwagi na historię i piękno zakątków macierzystych terenów;
 uczestnictwo w obchodach „XX Dni Pszowa” i 20-lecia samorządności Pszowa;
 integracja organizacji społecznych w Pszowie;
 promowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia i wspaniałej zabawy.

Uczestnicy Rajdu:  w rajdzie mogą uczestniczyć załogi reprezentujące:

 Członków Klubu HDK i Koła PCK przy KWK "Anna" w Pszowie z rodzinami.

 Kluby HDK oraz Krwiodawców indywidualnych (niezrzeszonych) z terenu UE.
 Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz ich Oddziały Terenowe.

 Urząd Miasta w Pszowie oraz pszowskie organizacje społeczne.
 Urzędy i instytucje miejscowości z zasięgu działania RCKiK w Raciborzu.

 Sponsorów i sympatyków klubu HDK PCK przy KWK „Anna” w Pszowie.

Pojazdy rajdowe: samochody osobowe i motocykle z bocznym wózkiem.

Załogę stałą każdego pojazdu (zwykle 2÷5 osób) powinni stanowić: 
- kierowca (kobieta lub mężczyzna) /obowiązkowo/
- pilot (kobieta lub mężczyzna) /obowiązkowo/
- pasażerowie (1÷3 osób: kobiety, mężczyźni, dzieci).

Uwaga: wskazane, by w składzie załogi znajdował się Honorowy Dawca Krwi lub pracownik Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Klasyfikacja i nagrody. Przewiduje się następujące nagrody i wyróżnienia:

a) najlepsze załogi I - III miejsca /puchar i dyplom dla klubu (instytucji)/
b) najlepszy kierowca /puchar i dyplom I ÷ III miejsca/,
c) najlepszy pilot /puchar i dyplom I ÷ III miejsca/,
d) najlepszy pasażer /puchar i dyplom I ÷ III miejsca/,
e) wyróżnienia za konkurencje czerwonokrzyskie,  o honorowym krwiodawstwie oraz ze

znajomości ratownictwa i udzielania I pomocy,
f) wyróżnienie za konkurencje o znajomości i stosowaniu przepisów ruchu drogowego,
g) możliwe dodatkowe wyróżnienia  i nagrody,
h) wyróżnienie dla najstarszego i najmłodszego uczestnika,
i) dzieci do lat 12 /upominki za udział w konkurencjach/

Klasyfikacją są objęte osoby powyżej 12 roku życia, ale w konkurencjach uczestniczą wszyscy.

Skrócony program rajdu:

8 00 -  zbiórka uczestników na terenie stadionu Towarzystwa Sportowego „Górnik Pszów”
w Pszowie przy ul. Kraszewskiego (wjazd bramą od strony hotelu); rejestracja załóg,
oznakowanie samochodów oraz załóg, przydział materiałów i zadań do realizacji.
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8 45  - odprawa załóg i otwarcie rajdu.
9 00 ÷19 00 - konkurencje, testy, zabawy, impreza rozrywkowa, w tym:

ok. 9 00, 13 00 - poczęstunek, posiłek
ok. 16 00 - czynne uczestnictwo w XX Dniach Pszowa, posiłek,
ok. 19 00  - gala zwycięzców, wręczenie wyróżnień w MOK w Pszowie.

Po ogłoszeniu wyników dalsza część festynu DNI PSZOWA  – występy gwiazd estrady.

Przewidywane podstawowe konkurencje indywidualne:

 próby sprawnościowe – kierowca, pilot i pasażer
 I pomoc - pilot /lub cała załoga, pilot odpowiedzialny/
 test z przepisów o ruchu drogowym - kierowca
 test z wiadomości o Czerwonym Krzyżu i honorowym krwiodawstwie - pilot

Zasady punktacji.

Pilot, kierowca i pasażer zdobywają punkty na swoje indywidualne konto.
Z wybranych konkurencji łączną punktację pilota i kierowcy liczy się jako punktację załogi.
Załogi, aby zaliczyć konkurencję powinny zgłaszać się na punktach kontrolnych w wyznaczonych
przedziałach czasowych (szczegóły podczas odprawy załóg przed startem).

Punktacje i czasy w zaliczonych konkurencjach przeliczane są na miejsca, a następnie na punkty wg
ilości załóg: I m-ce maksymalna ilość, ostatnie 1 punkt; miejsca remisowe punktowane są tak samo,
a kolejne wtedy przemieszczają się. Nie przystąpienie do konkurencji – 0 punktów.

Zgłoszenia i sprawy organizacyjne.

 Rajd jest imprezą zabawowo-rozrywkową i absolutnie nie jest sportem wyczynowym.
 Uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie ogólnych zasad przepisów ruchu drogowego.
 UBEZPIECZENIE. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w cza-

sie rajdu, oraz wyrządzone osobom trzecim; ma zastosowanie odpowiedzialność z osobistych
ubezpieczeń oraz ubezpieczeń OC i AC pojazdów uczestników rajdu.

 Opisy konkurencji i trasa rajdu oraz dokładny program czasowy przekazane zostaną w pakie-
tach startowych podczas rejestracji załóg przed startem.

 Zgłoszenie załóg
Imienne, z podaniem danych osobowych – wg załączonego wzoru – do dnia 30 maja 2015 r.
ze wskazaniem   adresu e-mail   dla doręczeń ewentualnych podstawowych materiałów informa-
cyjnych o szczegółach rajdu i materiałów pomocniczych, na adres e-mail:  adam.hdk@wp.pl,
lub na adres:  Adam Porwoł, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy KWK "Anna", ul. J.
Krasickiego 25, 44-370 Pszów.

Zapisanie załogi i ewentualne przesłanie materiałów pomocniczych po wpłaceniu wpisowego).
 Wpłaty wpisowego należy dokonać najpóźniej do dnia 30.05.2015 r. w wysokości 25 zł  za

każdą osobę w wieku powyżej 12 lat i 10 zł za dzieci do 12 lat. 
 Przewiduje się 2÷3 posiłki.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
 Ilość załóg ograniczona – decyduje kolejność zgłoszenia (szczegóły zgłoszenia jak wyżej).

Patronat honorowy:  Burmistrz i Rada Miejska Pszowa

Organizatorzy.

 Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy KWK "Anna" w Pszowie.
 Dyrekcja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.
 Urząd Miasta w Pszowie.
 Oddział Rejonowy PCK w Wodzisławiu Śl.

Współorganizatorzy /pomagający w organizowaniu rajdu instytucje, organizacje/, sponsorzy i osoby
funkcyjne wymienieni zostaną w Komunikacie Rajdu.

Życzymy wspaniałej zabawy
- Organizatorzy Rajdu
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Więcej     informacji:

 www.hdkpck.pszow.pl 

 Adam Porwoł • kom.: 504 410 981 lub tel. 32/454 06 90 • e-mail: adam.hdk@wp.pl 

 Skype: adam.hdk (po ustaleniu telefonicznym jw.)

 Informacje o rajdzie powinny ukazać się również na stronach: www.rckik.pl i mogą się uka-
zać na www.pszow.pl ;  www.pck.org.pl ; www.oddajkrew.pl/

Fotki z rajdu VIII (2011r.) i IX (2012) -   https://picasaweb.google.com/hdkpck.pszow

Informacje dodatkowe.

Dojazd.

Pszów – miasto w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim, najwyżej położone
na Płaskowyżu Rybnickim pomiędzy Wodzisławiem Śl., Rybnikiem i Raciborzem (droga nr 933).
W 2005 r. odbyła się tu Pielgrzymka HDK do Sanktuarium Matki Bożej Uśmiechniętej /Bazylika
Mniejsza/.

„Pszów to nazwa niewielkiego, kilkunastotysięcznego miasteczka na po-
łudniowych krańcach Górnego Śląska, u wylotu Bramy Morawskiej. Tam
się urodziłem. Ale Pszów, jak go pojmuję, to coś więcej niż miejsce. Jest
jak Ziemia Kanaan, trochę jak Itaka, przypomina też Macondo. I ma coś
z Miłoszowej Litwy. Jest też antytezą bezdomności i wykorzenienia”.

 /Ks. prof. Jerzy Szymik, „Dziennik Pszowski”/.

Więcej na www.pszow.pl i www.mokpszow.pl 

Polecamy zdjęcia panoramiczne:

http://www.pszow.pl/portal3/index.php?
option=com_content&task=view&id=127&Itemid=180   

Ewentualne zakwaterowanie uczestnicy załatwiają we własnym zakresie.

Baza hotelowa /rezerwacje/. http://emeteor.pl/hotele/hotele_pszow.html 

W Pszowie są dwa hotele. Można negocjować warunki i ceny. 
Rajd odbywa się podczas „XX Dni Pszowa”, należy więc znacznie wcześniej zrobić rezerwację.

Hotel „Gościniec Sportowy” (Noclegi TS Górnik Pszów) jest o lepszym standardzie (pokoje z peł-
nym węzłem sanitarnym), ale też droższy. Pokój 2 ÷ 4 -osobowe, apartamenty. Ceny zróżnicowane 
od standardu pokoju, w każdym telewizor. Łóżka wąskie, więc z dziećmi „na dokładkę” byłoby 
trudniej. Hotel „Górnik”, telefon: 32-4558957 lub 665844433, fax: 32-4558957. http://www.eho-
liday.pl/   ,  , 

Hotel Miejski „Gościniec Pszowski” jest tańszy; w pokoju umywalki, natomiast prysznice i ubika-
cje wspólne. Można wynegocjować odpłatność za grupy i za dzieci. Tel. 32-7291861, 666075241 
(recepcja), 602135526 (kierownik). http://www.eholiday.pl/ 

„Gościnny Dom”- w pobliskich Rydułtowach:  http://www.eholiday.pl/ ,

Notatki:
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Zgłoszenie uczestnictwa załogi 

w XI Pszowskim Rajdzie Samochodowym Honorowych Dawców Krwi PCK o Puchar Dyrektora
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu - 06 czerwiec 2015 r.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Czerwony Krzyż moich danych osobowych (podstawa – ustawa 
z dnia 29.08.1987 r. o ochronie danych osobowych). Przysługuje mi prawo do wglądu  i poprawiania zgromadzonych danych.

Lp. Imię i nazwisko Data 
urodzenia

Adres zamieszkania Klub HDK
 /organizacja/*

Funkcja 
w załodze

Podpis

1. kierowca
2. pilot
3. pasażer
4. pasażer
5. pasażer

*- nazwa załogi wypisana na dyplomach, itp.:

 …........................................................................................
…........................................................................................

Dane kontaktowe odpowiedzialnego za załogę (nazwisko i imię, telefon, e-mail):

…....................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że uczestnicy rajdu zapoznali się i zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Rajdu, także w zakresie 
ubezpieczenia i odpowiedzialności za poniesione i wyrządzone szkody.

Zapewniam, że została dokonana wpłata wpisowego w łącznej wartości ….......... zł, a dowód /kopia/ wpłaty stanowi załącz-
nik do karty zgłoszenia. Dowód wpłaty może podlegać zwrotowi.

……………………………………….. ………………………………
/Miejscowość, data / /zgłaszający/

………………………………………………………………………………………………………………………...........................

Notatki:
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