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Wojewoda Lubuski - Wladysław Dajczak
Senator RP - Waldemar Sługocki
Burmistrz Sławy - Cezary Sadrakuła
Burmistrz Sulechowa - Ignary odważny
Jan Kowalczyk - Przewodniczący LoR HDK PCK
Bogusława Fediuk- Pelińska Sekretarz LoR HDK PCK
Adrian Michalak
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Kotnalndor Rąjduz
Bźut'o Rajdu:
Sędzia Głóunyt

Cele Rąidu:
> popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa i zasad czerwonokrzyskich

w społeczeństwie,

> popularyzacja pierwszej pomocy przedmedycznej i zagadnień związanych
zbezpieezeitstwem ruchu drogowego,

> integracja środowiska honorowych dawców krwi PcK (i nie Ęlko),
> krzewienie kultury sportu, rekreacji iturystyki samochodowej,

> prezentowanie malowniczych zaką*ów Ziemi Lubuskiej oraz wspaniała zabawa.
or€anizatoruy:

1. Lubuski oddział okręgowy i Lubuska okręgowa Rada Honorowego
Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Rrzyżaw Zielonej Górze.

2. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.
3. Urzędy Miast i Gmin w Zielonej Górze, Sławie, Sulechowie, Bojadłach

i Trzebiechowie.
4. Jednostka Ratowniczo - Gasnicza PSP w Sulechowie.

Termin i trasa Rajdu: s4.o8 - 27.08 zoa7 roku
Słcilłoc -> Bojadła ->Kleruźca-> Tbzebiechóus -> Sulechóu ->Mozów-> Slanpą

Uczestricy Rajdu:
W rsdzie uezestnźezyć mogq honorotoź kru:źodanocy, działacze i sgmpatycg PolsHego
Czerwonego Krzyża z rod'zźnamź. Załogę każdego samochodtt uczestnźezqcego w rajdzie
stalnozrłiq:- kierowca (kobietą hb mężczyma, w ciqgu całego rajdu),- pilot (kobieta lub mężczgma powźej
l5 lat przez caly rajd),- pani (od poczqtku do końcą rajdu, powyżej ry lat). Dzieci do Iąt ls obejmuie osobna
klasafrkaĘa. Zaloga może liczyć od g do 5 osób.

Wkonlcłłsźe o ruchu drogauytn uczestniezq kźerouey załóg, W konlanrsźe wźedzy o
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PcK ź HDK orur o regionźe bźerze udzźo'ł wgĘpowatry przedstau:źcźel załogi.
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(rwAGA ! W czasiełajdu 25.o8.2o17r adbędzie się akcja poboruknrrius annbulo:nsie
RCIftI(. O szez eg d ach p oźnf,orrnuj emg na o dtrranoie prz ed. ro zp o ez ęeietn

B.oidu. Zaudział w akeji doliczanny punktg załogowe. Ałnbulanls
będzźe oczekźusał na dąuseów ną terenie ośrodka PCK tls Słcrrrie.

Klasyfikaqia zał6gz
Klasyfikacja zespołowa obejmuje łączny wynik załogi za zajęcie I - III miejsca.
Klasyfikacja indywidualna obejmuje oddzielnie: kierowców, pilotów, panie i dzieci'
{JIIIAGA !l! Dla najlepszej załogi (I miejsce zespołowo) otganintorzy zapewniają bezpłatny udział w rajdzie w roku
nasĘpnym.

7'qłoszenia zał6gw terrninie do 3r Ęca 2oa7 roku przryjmuje:

Lubuski oddział okręgowy Polskiego Czerwonego l&ryża
ul. Jedności ze B, 65 _ o18 Zielona Góra, tel. 68 325 38 12'' tel. / fa><68 3z718 66.

opłatę za pobyt w wysokości r8o zł z VATem (sto osiemdziesiąt złotych)
od jednej osoby, zvłyłączeniem dzieci do lat 4 na|ezywpłacić na konto:

Lubuski oddział ołręgowy PCK Zielona Góra
BANK MILLEIYNILIM 46 Lt6o 2zo2 oooo oool 89rr 5795 z dopiskiem:

)oon ogólnopolski Rąid Samochodowy HDK PcK
w terminie do gr lipca zorz roku. Na rajd należv prąrwieźć orryginał wpłat&

SzczegóŁg doĘezqcefaktur VAT uzgodnić z organizatoretn
w eźągu tłzeeh dnź od. dokonania przelewu

Inne uwagi:
Lubuski oddział okręgowy PCK w Zielonej Górze nie pokrywa kosztów przejazdu, zapewnia zalał'aterowanie od e4
sierpnia zor7 roku(czwartek) i wyżywienie od e5 sierpnia zor7 roku (piątek - od obiadu).Wsryscy uczestricy rąidu
zobowiązani sądoprzeslrzegania przepisów ruchu drogowego podczascale5orąidu.organizatorrynie
ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie rąidu oraz w1r:ządzone osobom lrzecim.
Dzieci uczeslrriczące w rajdzie sąpod opieką i odpowiedzialrrością rodzicórł'/opiekunów

I(arta zg}oszenia uczestnictwa w rajdzie stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Organizatotry zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
ProtesĘ i oduolanźą roznatrułe xomandor ,lg{;ffiffi# - dłtiu z6 sier7mia zol7 .

ffi, dla których -*"* noclegowa na terenie ośrodka PCK w Sławie,
ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 23.
Piątek: es sierpńa zor7r.
8.oo - zbiórka uczestników i rejestracja załóg (ośrodek PCKw Sławie, adres jw.)
9.oo - uroczysta odprawa załóg(odśpiewanie Hymnu Czerwonego l(rzyża) Start honorowy do Sulechowa i Mozowie przez

Bojadła, Klenicę i Trzebiechów (podano prrybliżone czasy dla pierwszej młosi)
1o.oo - pńba sprawnościowo-techniczna samochodów i załóg w Bojadłach
ro'3o -konkurencja sprawnościowa w Kleniry (całe załogt)
11.oo - konkurencja sprawnościowa wTtzebiechowie (cale załogi)
11.30 - konkurencja strażacka dla całych załóg (JRG PsP Sulechów)
12.30 - próba sprawności technicznej pojazdów oraz konkurencja sprawnościowa dla pań i dzieci w Mozowie
13.30 - konkurencja sprawnościowa kierowców w Sławie
rs.oo _ goracv oosiłek na terenie ośrodka PCK w Sławie
16.3o - konkursy i zabawy dla dzieci (ośrodek PCK w Sławie) (załogi muszą ąiechać z trasy raidu do godziny rs.$o)
19.oo - kolacja
2o.oo - Zabawa tane elanla _ zespół muryczny Kapela 'BąieroSobota: z6 sieĘrnia gorz r.
9'oo - śniadanie
1o.oo - zawody sportowo-rekreacyjne dla uczestników rajdu

(międrv konkurencjami gr:zybobranie do godzirry 4.oo)
r4.oo - obiad
15.oo - 16:oo konkursy wiedzy o PcK,HDĘ o regionie oraz test o ruchu drogowym
16.3o - konkursy i zabawy dla dzieci (ośrodek PCK w Sławie)
19.oo - kolacja
2o.3o - spotkania towarzyskie, w}.rniana doświadczeń międrv Klubami HDK
Niedziela: a7 sierpńa zorzr.
9.oo - śniadanie
1o.oo - uroczyste zakończenie rajdu, podsumowanie wszystkich konkurencji, wręczenie nagród, Hymn PCK
11.oo - spotkaniatowaryskie, wymiana doświadczeń międąykrwiodawcami i Klubami HDK
12.30 - obiad, po obiedzie zdawanie domków oraz wyjazd uczestników rajdu

PGNiG
ilElii'ift'ri

Iaciló$
M&6r.hwktlff

iC.ryntM SA


