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Zamość, 5 grudnia 2021r. 

www.zamosc4x4.pl 
 

Szanowni Paostwo, 

 Stowarzyszenie Zamość 4x4  już po raz dziesiąty organizuje w Zamościu offroadową 
imprezę pod nazwą X Ogólnopolska Terenowa Integracja „DLA CHOINKI”. Dzięki niej miłośnicy i 
środowiska związane z motoryzacją, integrują się wokół cyklicznej akcji charytatywnej. Nie tylko 
ponownie wspomożemy Zamojski Stary Szpital Oddział Chirurgii w zakupach specjalistycznego 
sprzętu medycznego dla przebywających tam najmłodszych, ale i również zorganizujemy sprzęt 
rehabilitacyjny i sportowy dla dzieci najbardziej potrzebujących.  
 W związku z naszymi planami zorganizowania 5 grudnia 2019 roku, kolejnej już 10 edycji,  
serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy zechcą uczestniczyd i współtworzyd tą imprezę w 
szczytnym celu, dbad o zdrowie i uśmiech dzieciaków oraz pomagad w spełnieniu ich świątecznych 
marzeo. Impreza w formie rajdu przeprawowego, w bardzo ciekawej formule H1, w przerwach trzy 
konkursy z nagrodami a przy tym prawdziwa wojskowa grochówka, grill i dobra muzyka. 
 W poprzednich latach, za sprawą hojnych uczestników i darczyoców, udało nam się 
dwukrotnie doposażyd w sprzęt Oddział Pediatryczny w Starym Szpitalu w Zamościu, wiele Domów 
Dziecka w rowery turystyczne oraz w profesjonalne siłownie w Zamościu jak i w Zwierzyocu, a nad 
prawidłowym przebiegiem dwiczeo ruchowych czuwał trener personalny i instruktor taoca. 
 Podczas oficjalnego przekazania sprzętu oraz innych prezentów, jakie przekazujemy dla 
dzieci, widzieliśmy ich uśmiechnięte buzie, co jeszcze bardziej motywuje nas do zorganizowania 
kolejnej edycji zmagao "DLA CHOINKI", która cieszy się coraz większym zainteresowaniem 
uczestników, firm, instytucji jak i szeroko rozumianych mediów.   
  Z naszej strony, oferujemy odnotowanie faktu wsparcia naszej akcji poprzez umieszczenie 
logotypów na plakacie informacyjnym, numerach startowych, dyplomach oraz koszulkach 
okolicznościowych. Ponad to materiały PR po imprezie: notatka prasowa + zdjęcia, zdjęcia do 
wykorzystania w reklamie, wykorzystanie wizerunku osób do reklam i działao PR, zamieszczenie 
reklamy na stronie internetowej imprezy oraz dystrybucja prospektów, druków reklamowych, 
gadżetów kibicom i dziennikarzom. Z chęcią rozwiesimy w miejscu wydarzenia Wasze flagi, banery, 
balony. W załączniku materiały reklamowe jakie wykonywaliśmy w poprzednich edycjach tj. 
plakat, koszulki, dyplomy, oraz linki do zdjęd i filmów.  
 Nawet jeśli nie uda się byd razem z nami, można pomóc przekazując datek z dopiskiem „Dla 
Choinki 2021” na konto stowarzyszenia Zamosc4x4. CA- 84 1940 1076 3157 6741 0000 0000. 
 Jeżeli Paostwo jesteście zainteresowani wzięciem udziału w zorganizowaniu "Dla Choinki" 
bardzo proszę o kontakt: stowarzyszenie@zamosc4x4.pl lub +48604282041. 
 

Z poważaniem 
Zarząd Stowarzyszenia Zamośd4x4 
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9223052062, Numer konta  - Credit Agricole -  84 1940 1076 3157 6741 0000 0000, stowarzyszenie@zamosc4x4.pl 

X Ogólnopolska Terenowa Integracja 
DLA CHOINKI 

Zamośd, 5 grudnia 2021r. 

Harmonogram 
 
9:00 - Spotykamy sie na torze offroadowym  w Zamościu ( ul. Braterstwa Broni ) 
 
Rejestracja oraz odprawa zawodników.  
 
Warunkiem uczestniczenia w imprezie jest: 
1. Zapoznanie się z regulaminem toru offroadowego ( do pobrania ze strony zapisów ) 
2. Podpisanie stosownego oświadczenia i przekazanie organizatorom przed rozpoczęciem imprezy. 

( do pobrania ze strony zapisów ) 
3. Dowód wpłaty darowizny na cele  charytatywne wysokości  350pln od załogi (kierowca + pilot.) 

oraz 200pln kierowcy cross i quad 
 
Należy posiadad sprawne auto, potwierdzone badaniem technicznym oraz aktualne ubezpieczenie OC z 
rozszerzeniem o NNW, gaśnice, apteczki, metromierz, telefon komórkowy . 

 
9:30 Starty uczestników w teren wg roadbook KLASA T  
 
Podczas przejazdu uczestnicy będą zbierad  pieczątki z miejsc oznaczonych w roadbook.  
Trasa prowadzid  będzie również po drogach publicznych więc obowiązywad  będą zasady ruchu 
drogowego. Na trasie uczestnicy spodziewad  się mogą dodatkowych atrakcji. Pamiętajmy, że razem 
tworzymy atmosferę wokół tego wydarzenia i potraktujmy to jako dobrą zabawę .  

 
11:30 Start do Odcinka Specjalnego KLASA TW, OPEN, QUAD, CROSS  
 
Załogi zmagad się będą po pętli wytyczonej na torze offroadowym. Tor zostanie przygotowany 
stosownie do odpowiedniej klasy. Przejazdy odbędą się w 6 klasach, a czas przejazdu zostanie 
odnotowany poprzez elektroniczny pomiar.  
Czas przejazdu 1 godzina - H1 ( KLASA T - 1 okrążenie na czas )  
KLASA T - turystyczne auta seryjne bez modyfikacji, bez wyciągarki, dopuszczone opony AT,  
rozmiar dedykowany do modelu auta.  
KLASA TW - modyfikowane samochody, podcięta nadkola, opony MT, wyciągarki  
KLASA OPEN samochody zmotane, wszystkie modyfikacje dopuszczone oraz chętni.  

 
14:30 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.  
 
Tym razem również będzie o co rywalizowad :)  
 

Zapisy drogą elektroniczną poprzez portal www.my.raceresult.com 

              https://my.raceresult.com/186658/registration 
Wpisowe należy wpłacad na konto Stowarzyszenia Zamośd4x4: 

Credit Agricole - 84 1940 1076 3157 6741 0000 0000  
z dopiskiem darowizna "Dla Choinki" 

https://my.raceresult.com/186658/registration
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TERENOWA INTEGRACJA DLA CHOINKI ZAMOŚĆ 2019 
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TERENOWA INTEGRACJA DLA CHOINKI ZAMOŚĆ 2018 
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TERENOWA INTEGRACJA DLA CHOINKI ZAMOŚĆ 2017 
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TERENOWA INTEGRACJA DLA CHOINKI ZAMOŚĆ 2016 

 

 

 

 
Szymon Łyciuk - e-zamosc.pl  

http://szlyciu4.webd.pl/ezamosc//index.php?option=com_zoom&Itemid=47&catid=948 

 

Kronika Tygodnia Zamośd 

http://www.kronikatygodnia.pl/wiadomosci/1474,kierowcy-dla-choinki-zdjecia 

 
Zamośd TV 

http://zamosc.tv/tv/10394-rajd-dla-choinki/ 

 
Krzysztof Werema 

https://vimeo.com/200102379 

 

 

 

 

 

 

http://szlyciu4.webd.pl/ezamosc/index.php?option=com_zoom&Itemid=47&catid=948
http://www.kronikatygodnia.pl/wiadomosci/1474,kierowcy-dla-choinki-zdjecia
http://zamosc.tv/tv/10394-rajd-dla-choinki/
https://vimeo.com/200102379
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TERENOWA INTEGRACJA DLA CHOINKI ZAMOŚĆ 2015 

 

 

 

Szymon Łyciuk - e-zamosc.pl  

http://ezamosc.pl/index.php?option=com_zoom&Itemid=47&catid=797 

 

Krzysztof Werema 

https://www.youtube.com/watch?v=Gq3RbIDxcuI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ezamosc.pl/index.php?option=com_zoom&Itemid=47&catid=797
https://www.youtube.com/watch?v=Gq3RbIDxcuI
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TERENOWA INTEGRACJA DLA CHOINKI ZAMOŚĆ 2014 

 

 
 

Szymon Łyciuk - e-zamosc.pl  

http://ezamosc.pl/index.php?option=com_zoom&Itemid=47&catid=663&PageNo=1 

Tygodnik Zamojski 

https://www.youtube.com/watch?v=xJRu4nO9UoU 

ArtsFrame 

http://vimeo.com/114430069 

Grzegorz Pastuszak 

https://www.flickr.com/photos/128240726@N06/ 
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TERENOWA INTEGRACJA DLA CHOINKI ZAMOŚĆ 2013 

 
Szymon Łyciuk - e-zamosc.pl  

http://ezamosc.pl/index.php?option=com_zoom&Itemid=47&catid=515 

 

TERENOWA INTEGRACJA DLA CHOINKI ZAMOŚĆ 2012 

 

Szymon Łyciuk - e-zamosc.pl  

http://ezamosc.pl/index.php?option=com_zoom&Itemid=47&catid=377 

 

Grzegorz Pastuszak, Michał Wilczek 

https://www.youtube.com/watch?v=awo_r1clyJk 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151289688946602.488687.363275236601&type=3 

 

TERENOWA INTEGRACJA DLA CHOINKI ZAMOŚĆ 2011 
 

Szymon Łyciuk - e-zamosc.pl  

http://ezamosc.pl/index.php?option=com_zoom&Itemid=47&catid=243 

 
 
 
 

 
 

http://ezamosc.pl/index.php?option=com_zoom&Itemid=47&catid=515
http://ezamosc.pl/index.php?option=com_zoom&Itemid=47&catid=377
https://www.youtube.com/watch?v=awo_r1clyJk
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151289688946602.488687.363275236601&type=3
http://ezamosc.pl/index.php?option=com_zoom&Itemid=47&catid=243
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X Ogólnopolska Terenowa Integracja 
DLA CHOINKI 

Zamośd, 5 grudnia 2021r. 

Harmonogram 
 
9:00 - Spotykamy sie na torze offroadowym  w Zamościu ( ul. Braterstwa Broni ) 
 
Rejestracja oraz odprawa zawodników.  
 
Warunkiem uczestniczenia w imprezie jest: 
1. Zapoznanie się z regulaminem toru offroadowego ( do pobrania ze strony zapisów ) 
2. Podpisanie stosownego oświadczenia i przekazanie organizatorom przed rozpoczęciem imprezy. 

( do pobrania ze strony zapisów ) 
3. Dowód wpłaty darowizny na cele  charytatywne wysokości  350pln od załogi (kierowca + pilot.) 

oraz 200pln kierowcy cross i quad 
 
Należy posiadad sprawne auto, potwierdzone badaniem technicznym oraz aktualne ubezpieczenie OC z 
rozszerzeniem o NNW, gaśnice, apteczki, metromierz, telefon komórkowy . 

 
9:30 Starty uczestników w teren wg roadbook KLASA T  
 
Podczas przejazdu uczestnicy będą zbierad  pieczątki z miejsc oznaczonych w roadbook.  
Trasa prowadzid  będzie również po drogach publicznych więc obowiązywad  będą zasady ruchu 
drogowego. Na trasie uczestnicy spodziewad  się mogą dodatkowych atrakcji. Pamiętajmy, że razem 
tworzymy atmosferę wokół tego wydarzenia i potraktujmy to jako dobrą zabawę .  

 
11:30 Start do Odcinka Specjalnego KLASA TW, OPEN, QUAD, CROSS  
 
Załogi zmagad się będą po pętli wytyczonej na torze offroadowym. Tor zostanie przygotowany 
stosownie do odpowiedniej klasy. Przejazdy odbędą się w 6 klasach, a czas przejazdu zostanie 
odnotowany poprzez elektroniczny pomiar.  
Czas przejazdu 1 godzina - H1 ( KLASA T - 1 okrążenie na czas )  
KLASA T - turystyczne auta seryjne bez modyfikacji, bez wyciągarki, dopuszczone opony AT,  
rozmiar dedykowany do modelu auta.  
KLASA TW - modyfikowane samochody, podcięta nadkola, opony MT, wyciągarki  
KLASA OPEN samochody zmotane, wszystkie modyfikacje dopuszczone oraz chętni.  

 
14:30 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.  
 
Tym razem również będzie o co rywalizowad :)  
 

Zapisy drogą elektroniczną poprzez portal www.my.raceresult.com 

              https://my.raceresult.com/186658/registration 
Wpisowe należy wpłacad na konto Stowarzyszenia Zamośd4x4: 

Credit Agricole - 84 1940 1076 3157 6741 0000 0000  
z dopiskiem darowizna "Dla Choinki" 

https://my.raceresult.com/186658/registration


 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/KIEROWCY POJAZDU BIORĄCEGO UDZIAŁ W  
 

 X Ogólnopolska Terenowa Integracja "Dla Choinki"  
Zamość - Tor Offroadowy - ul. Braterstwa Broni 

5 grudzieo 2021 rok 
 
 
IMIĘ I NAZWISKO KIEROWCY    IMIĘ I NAZWISKO PILOTA 

  

 
MARKA  POJAZDU      NR REJ. POJAZDU 

  

 
NUMER TELEFONU     ADRES E-MAIL 

  

 
 
 
 Ja niżej podpisany oświadczam, że mam ukooczone 18lat i zapoznałem się z regulaminem toru offroadowego oraz 
oświadczam, że biorę udział w imprezie samochodowej (dalej zwana imprezą) na własne ryzyko i odpowiedzialnośd, sprawnym 
samochodem z ważnym przeglądem technicznym i ubezpieczeniem OC, rozszerzone o NNW.  
 Ponoszę pełną odpowiedzialnośd za osoby przebywające ze mną w samochodzie podczas trwania przejazdów oraz nie 
będę wnosid żadnych skarg czy roszczeo na drodze cywilnej, administracyjnej czy też sądowej za ewentualne szkody, bądź 
ewentualny uszczerbek na zdrowiu, spowodowany  jakimikolwiek zdarzeniami powstałymi w czasie trwania imprezy, w tym 
podczas jazdy samochodami.  
 Zrzekam się obecnych oraz przyszłych roszczeo wobec: organizatorów imprezy, właścicieli i użytkowników gruntów na 
których odbywa się impreza; urzędów, instytucji oraz osób, które są pośrednio bądź bezpośrednio powiązane z organizatorami 
imprezy; zarządców i właścicieli dróg na których będzie odbywad się impreza, w tym za uszkodzenia samochodów spowodowane 
jakimkolwiek wadami tych dróg; innych osób i podmiotów biorących udział w organizacji rajdu.  
 Akceptuję, że organizator imprezy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania innych uczestników 
rajdu. Wykluczenie odpowiedzialności wobec w/w osób i instytucji staje się skutecznie wraz ze złożeniem podpisu pod niniejszym 
oświadczeniem. Złożenie oświadczenia jest warunkiem uczestniczenia w imprezie.  
 Oświadczam, że moim samochodem podczas imprezy będę poruszał się zgodnie z zasadami określonymi w prawie o 
ruchu drogowym, na drogach prywatnych, gminnych oraz miejskich w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, a także z 
poszanowaniem praw ich właścicieli.  
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją imprezy, np. 
umieszczenie na liście startowej, na stronie internetowej itp. , jak również wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji 
handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Stowarzyszenie Zamośd4x4. 
 
 
 
Data i Podpis  właściciela pojazdu (imię i nazwisko czytelnie)  

 

 

 
 

PROSIMY O PRZEKAZANE ORGANIZATOROM PODPISANEGO OŚWIADCZENIA, KTÓRO  JEST 
WARUNKIEM UCZESNICZENIA W IMPREZIE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRÓB NA TORZE. 

 
 
 
 



 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TORU OFFROADOWEGO 

 

1. Właścicielem toru jest Stowarzyszenie Zamośd 4x4 z siedzibą przy ul. Okrzei 32 w Zamościu. 

2. Tor jest miejscem przeznaczonym do trenowania w wybranych dyscyplinach sportów takich jak: offroad, cross, 
kolarstwo, nordic-walking i inne. Tor przygotowany jest wyłącznie dla pojazdów przystosowanych do offroad. 

3. Obowiązuje bezwzględna zasada uzyskania zgody od Stowarzyszenia Zamośd 4x4 na korzystanie z toru. Zgoda 
udzielana jest jedynie w formie Umowy, gdzie zawarty jest obowiązek dodatkowego ubezpieczenia OC i NW. 

4. Członkowie Stowarzyszenia Zamośd 4x4 mogą korzystad z toru bez ograniczeo zgodnie z regulaminem. 
5. Zabrania się korzystania z toru w czasie treningów klubowych, zawodów i uroczystości. 
6. Wszystkich użytkowników toru obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego. Pojazdy wjeżdżające na tor muszą 

posiadad ważne badanie techniczne, ubezpieczenie OC i NW, kierowca musi mied ukooczone 18 lat oraz posiadad 
ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą opiekuna. 

7. Użytkownicy toru zobowiązani są do używania odpowiednich ochraniaczy i kasków, zapięcia pasów 
bezpieczeostwa i włączenia świateł mijania. Zabrania się trenowad pojedynczym osobom bez asysty. 

8. Na terenie toru obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/godz. oraz pierwszeostwo dla osób pieszych i 
rowerzystów – ograniczenie nie dotyczy zorganizowanych prób szybkościowych. Samochody nie jeżdżące po 
torze należy zostawid na terenie Parkingu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości jazdy do 10km/h. 

9. Obowiązuje tylko i wyłącznie jeden kierunek jazdy. Jazda niezgodna z harmonogramem użytkowania, czy w 
przeciwnym kierunku jest bezwzględnie zabroniona. Zabrania się użytkowania toru przez osoby uprawiające 
kolarstwo bądź nordic-walking w tym samym czasie co pojazdy mechaniczne. 

10. Przed wstępem (również pieszo) na tor należy bezwarunkowo zgłosid ten fakt u osoby zarządzającej torem oraz 
bezwzględnie podpisad stosowne oświadczenie w obecności osoby zarządzającej torem. 

11. Przed przystąpieniem do jazdy po Torze użytkownik zobowiązany jest sprawdzid stan nawierzchni Toru, przejśd 
pieszo całą trasę toru w celu zapoznania trasy i wykrycia zagrożeo. Wjazd na trasę jest równoznaczny z 
przyjęciem warunków jakie obowiązują na Torze. 

12. Obowiązuje zakaz celowego działania na szkodę innych zawodników, niszczenia obiektu lub modyfikacji toru. 
13. Obowiązuje zakaz jazdy poza trasą toru oraz wjazdu do okolicznych lasów i na pola uprawne. 
14. Za szkody powstałe w mieniu właściciela toru jak i mieniu innych osób korzystających z toru odpowiedzialnośd 

ponosi osoba która dokonała szkody. 
15. Korzystanie z toru oraz przebywanie na jego terenie wiąże się z ryzykiem utraty zdrowia lub życia. 
16. Zawodnicy jak i osoby postronne obserwujące zmagania załóg, zobowiązani są do zachowania szczególnej 

ostrożności oraz podstawowych zasad bezpieczeostwa na całym terenie. 
17. Wszystkie osoby na terenie toru korzystają z niego i przebywają na nim na własną odpowiedzialnośd. 
18. Stowarzyszenia Zamośd 4x4 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, zarówno na osobie, jak i 

na mieniu, powstałe w związku lub podczas korzystania z toru przez osoby, którym tor został udostępniony. 

19. Wszyscy użytkownicy toru mają obowiązek zapoznania się z poniższym regulaminem, a przebywanie na terenie 

obiektu jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu korzystania z toru oraz  równoznaczne z 

oświadczeniem, iż korzystający z toru bierze na siebie ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialnośd za 

powstałe z jego winy szkody, a tym samym zrzeka się prawa do wszelkich roszczeo w stosunku do Stowarzyszenia 

Zamośd 4x4.. 

20. Właściciel obiektu nie ponosi także odpowiedzialności za rzeczy zagubione, skradzione czy zniszczone podczas 
jazdy na torze. 

21. Podczas przebywania na torze należy przestrzegad ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej. Na całym terenie 
Obowiązuje całkowity zakaz jazdy oraz przebywania na obiekcie pod wpływem alkoholu lub innych środków 
odurzających. Na terenie toru obowiązuje zakaz rozpalania ognisk i grillowania poza wyznaczonym miejscem, 

22. Należy dbad o czystośd oraz infrastrukturę techniczną terenu. Każdy Uczestnik po sobie sprząta przed 
opuszczeniem toru. Na torze obowiązuje zakaz pozostawiania śmieci i innych nieczystości. 

23. Stowarzyszenie jako właściciel toru ma prawo do wykorzystania wszelkich nagrao, wywiadów, zdjęd, 
opublikowania wyników zawodów na własnych stronach i stronach partnerów oraz w środkach masowego 
przekazu i własnych materiałach reklamowo-promocyjnych. Nie będzie to naruszenie postanowieo ustawy o 
ochronie danych osobowych. 

24. Właściciel toru zastrzega sobie możliwośd zamknięcia toru bez podania przyczyny. 
25. Wszelkie naruszenia obowiązujących reguł będą skutkowały natychmiastowym nakazem opuszczenia toru, 

zakazem korzystania z toru bądź w przypadku naruszenia zasad i niezastosowania się do poleceo osób 
zarządzających torem, zostanie zastosowane zatrzymanie obywatelskie zgodnie art. 243 § 1 Kodeksu 
postępowania karnego i osoba tako zostanie niezwłocznie przekazana straży miejskiej lub policji. 

26. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy Prawa o ruchu drogowym, 
Kodeksu Postępowania Karnego i Kodeksu Cywilnego. 
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